
 
 
 

PROTOKOLL 2018-08-27 
 
Närvarande: Sauli Hakkarainen, Mathias Lennartsson, Bo Melvås, Caroline Mollmyr, Gunnar 
Andreasson, Herbert Eriksson, Anders Glemfeldt, Linda Claesson 
 
§1. Mötet öppnas 
Sauli öppnar mötet 
 
§2 Genomgång av föregående 3 protokoll 
28/6: Uppföljning efter mötet med Arbetsmiljöverket, ingen ytterligare information finns i 
dagsläget. Kan dröja med besked. 
Försäkringsbolaget har vi haft kontakt med flera gånger. De har varit dåliga på att återkoppla vad 
som händer. Försäkringsbolaget har tagit kontakt med dödsboet för att få in kompletterande 
uppgifter. Vi behöver kolla upp vad som gäller och vad som ingår i försäkringen vid olika 
situationer då det varit en del strul i handläggningen från deras sida. 
Gåva till Jörgens minne i samband med begravningen, ca 11700 kr kom in. 
Angående besiktning av arbetsplattform. Har haft besiktningsföretag här för att kolla upp. Beräknad 
livslängd på en sådan plattform är ca 20 år och den vi har är äldre än så. Går inte att besiktiga utan 
att det görs en materialanalys för att se kvalitet på materialet enligt besiktningsföretag. Visuell 
bedömning är att det är en stabil lift. 
Beslutet är att vi kommer att kolla med ytterligare besiktningsföretag kring besiktning (second 
opinion) för att sedan ta beslut om den ska vara kvar eller inte. Frågan är hur vi gör om den inte går 
att besiktiga, köpa ny eller hyra vid behov. 
 
17/6 
Vi kan i efterhand konstatera att krishanteringen fungerade väldigt bra. Frågan som var kvar är 
kring målningen, hur gå vidare. 
 
11/6 
Kylanläggning, inte kollat pga semester. Bosse kollar. Går det att nyttja Nossekälla för att kyla 
Allhallen? Sauli kollar upp. 
Svalt i nya gymmet och varmt i gamla konferensrummet. Går att sätta magnet som är kopplat till 
brandlarmet mellan dessa rum för att få kyla i hela gymmet och bibehålla brandcellerna. Beslut att 
installera. Kostnad ca 2000 kr, Mattias ansvarar. 
Ny gymtränare tillfrågad, väntar besked. 
Speglar till gymmet finns, Bosse och Sauli tar hit dem. 
Myror i lokalen, ingen har tagit kontakt med Anticimex. Finns de kvar? Vi avvaktar. 
 
§3 Ekonomi 
Ekonomin är god, bra likviditet. 
Om vi ska göra något med kylan eller annat behöver det göras innan årsskiftet för att komma rätt i 
balansräkningen. 
Behov av att kolla över passersystemet, dags att uppdatera datorn? Kostnad? Mattias kollar upp. 
 
§4 Uthyrning och arrangemang 
Allhallen uthyrd vissa helger för arrangemang, finns på hemsidan. 



Uthyrt till valmyndigheten den 9/9. Material kommer att komma den 31/8, Herbert tar emot. 
Gunnar och Sauli hjälper till under valdagen om det behövs. 
 
Borås stads uthyrning till föreningar. De har uppdaterat sina rutiner och nu sker fakturering direkt 
till föreningen. Baseras på timmar som föreningen tar ut bidrag för. Viktigt att vi fakturerar för 
faktiskt användande och inte timmar enligt bokningskalender. 
Även frågor kring fakturering av drillens timmar. Caroline kollar upp. 
 
§5 Gymmet 
Många nya gymmare har tillkommit under sommaren. Hur säkerställer vi att alla är medlemmar i en 
medlemsförening? Vi kommer att uppdatera kontraktet med information att vi kan kontakta 
medlemsföreningen för att kontrollera medlemskap i angiven medlemsförening. 
Vi kommer att införskaffa ett skoställ att ställa innanför ytterdörr, Yvonne ansvarar för det. Krokar 
innanför innerdörr att hänga upp ytterkläder, Yvonne ansvarar. Vägg används för kast med 
medicinboll, kan vi sätta upp skydd på väggen för att det inte ska göras åverkan på väggen? 
 
§6 Städning i sommar, hur gick det? 
Fungerat bra över lag. Varit mycket skräp i papperskorgarna i gymmet under sommaren. 
 
§7 Målning utvändigt, hur fortsätta? 
Plattformsliften får inte användas utan besiktning. 
Obehandlat ändträ måste åtgärdas med träolja.   
Bif har uttryckt att de inte är positiva till ideellt arbete för målningen i dagsläget. 
Övriga medlemsföreningar har inte lämnat någon synpunkt. 
 
Vi kommer att avvakta under hösten och ta upp det igen till våren. Förslaget är att vi tar upp frågan 
på årsmötet för att alla medlemsföreningar ska få vara delaktiga i beslutet. Inför årsmötet bör vi ta 
fram en offert för att kunna ha med i diskussionen inför beslut om ideellt arbete eller köpt tjänst. 
 
§8 10-års jubileum 
Hur gör vi med firandet? Ska vi ha i samband med valet? Vid koll på årsmötet fanns inga direkta 
förväntningar på ett firande. Beslut att vi avvaktar med firandet. 
 
§9 Övriga frågor 
Ett handfat är löst i ett omklädningsrum. Herbert kollar upp. 
2 st serveringsvagnar i rostfritt till köket är inköpta. 
Vi behöver göra röjning av utemiljön, ta bort ogräs mm runt hallen. 
Vi ska köpa in headset och mikrofon, Caroline ansvarig. 
 
§10 Nästa möte 
12 november kl 18.30 i Allhallen. Caroline ansvarar för fika. 
 

 
 
Sekreterare    Justerat 
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