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Styrelsens verksamhetsberättelse för 2016 

Styrelsen för Borgstena/Tämta/Molla Alliansförening lämnar följande 
verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 1 jan – 31 dec 2016. 

Följande personer har ingått i styrelsen:  

Sauli Hakkarainen, ordf.  

Carina Lundin, sekr.  

Anders Glemfelt, kassör,  

Caroline Mollmyr, vice ordf.  

Herbert Eriksson 

Charlotte Henriksson 

Bo Melvås 

Sebastian Henriksson 

Simon Wendt (vilande) 

Styrelsemöten 
Styrelsen har under året haft 7 protokollförda möten. 

Arrangemang 2016 
Under 2016 har hallen varit uthyrd till en rad varierande hyresgäster och 
arrangemang. Som traditionen bjuder så arrangerade BIF damer och herrar i början 
av året sin årliga inomhus-cup och även BIFs pingissektion arrangerade en stor 
tävling. Borås Karateklubb är numera en återkommande gäst som lägger sina 
träningsläger i Borgstena fredag – söndag. 

Det har också varit fibermöten, släktträffar, barnkalas, vuxenkalas och klassfester 
för barnen i Borgstenaskolan utspritt över året. Under hösten anordnades det ett 
Sy-lan vilket var en succé bland deltagarna och ett roligt initiativ som berikar vår 
bygd.  

Borgstena IF motionssektion anordnade under våren en välbesökt loppis med ett 
rikt utbud med allt från leksaker till möbler och husgeråd.   

BIFs Pingissektion anordnade för fjärde året i rad sin stora turnering Stone Castle i 
både mars och november som varade från fredag till söndag. Tävlande var både elit 
och motionär och de kom södra delen av landet och engagerade många i samhället 
och föreningarna.  
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Pingissektionen är fortsatt den grupp som hyr hallen flest antal timmar per vecka. 
Deras verksamhet har en stadig bas och de har många barn och ungdomar med på 
sina träningspass och tävlingar. 

Drillflickorna har haft träningshelger, uppvisningar och avslutningar i hallen under 
året. 

Vårt konferensrum har bland annat varit uthyrt till vägföreningar i bygden. 

Uthyrning 
Hallen är till största delen uthyrd under veckorna och det är främst fredag 
eftermiddag/kväll och lördagar som outhyrda timmar kan finnas. 

Fördelningen mellan hyresgästerna har varit; BIF ca 15h fördelat på Pingis; senior 
och ungdom, Skutt och Lek (3-5 åringar), Idrottsskola (6-9 åringar), Innebandy, 
Badminton, Fotboll; herr, dam och ungdom. Ljungs GF 1h gympa, Drill ca 15 h. 
Utöver dessa så har strötider hyrts ut. 

Gymmet 
Vid årsslutet hade vi ca 85 aktiva motionärer nyttjade vårt gym, vilket är ungefär 
det samma som föregående år. Tommy Andersson har varit instruktör och hjälpt till 
med hanteringen av gymbrickor.  

Övrigt 
Vårens storstädning gjordes av på våren av Equmenia kyrkan och 
hembygdsföreningen på hösten under arbetsledning av Yvonne Andersson som är 
ansvarig för lokalvården i hallen.  

Våren 2016 körde vi igång utbyggnaden av förråd och nytt gym i hallen. Drygt 50 
personer har på något sätt bidragit till utbyggnaden. Nya gymmet beräknas tas i 
bruk under våren 2017. 

Styrelsen vill rikta ett särskilt stort tack till vår lokalvårdare Yvonne Andersson och 
vår vaktmästare David Eriksson, som gör ett fantastiskt jobb med att hålla hallen i 
bra skick! 

Under sommaren har våra grönytor skötts och underhållits av Albin och Erik 
Glemfelt. 

Verksamma kommittéer under året: 
Driftsgruppen har bestått av Pär Lorén (sammankallande), Herbert Eriksson samt 
Bo Melvås. Syftet med gruppen är att se över huset några gånger per år för 
underhåll. 
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Styrelsen tackar alla som på något sätt bidragit till Allhallsarbetet under 2016. 

Borgstena den 20/4 2017 

………………………………….  …………………………………. 

Sauli Hakkarainen  Anders Glemfelt 

………………………………….  …………………………………. 

Carina Lundin  Sebastian Henriksson 

………………………………….  …………………………………. 

Herbert Eriksson  Caroline Mollmyr 

………………………………….  …………………………………. 

Bo Melvås   Charlotte Henriksson 

  

    


