
  

     PROTOKOLL 
 

 
Protokoll fört vid styrelsemöte för Alliansen Borgstena/Tämta Allhall. 
 
Datum: 28 augusti 2012  
 
Tid: Kl 18.30 
 
Närvarande: Sauli Hakkarainen, Caroline Mollmyr, Leif Wendt, 

Anders Glemfelt, Herbert Eriksson, Carina 
Lundin och Bosse Melvås. 

 
§1 
Mötet öppnas Sauli hälsade oss välkomna och förklarade mötet 

öppnat. 
§2 
Fg protokoll Vi gick igenom föregående protokoll och 

konstaterade att: 
 Väggfasta skåp i förrådet måste fixas. 
 Herbert har satt upp en låda i gymet för tillfälliga 

gymare. 
 Caroline kollar med Borås stad angående länk till 

vår hemsida. 
 Bosse pratar med Roger Johansson angående 

brandlarmet. 
§3 
Ekonomi Anders meddelande att ekonomin är fortsatt god. 
§4 
Städning i sommar Sommarens städning och tillsyn av hallen har 

fungerat bra. Någon ur styrelsen har tittat till 
hallen varje vecka. 

 
 Storstädning är det den 8 sept. Sv kyrkan är 

ansvariga. 
§5 
Uthyrning Caroline informerade om höstens uthyrningar, 

som inte är så många ännu.  
  
 Alla föreningar måste komma ihåg att boka 

hallen vid evenemang och inte bara ta för givet 
att den är ledig! 

§6 
Teknikgruppen Det finns nu en ny jourlista, gäller t om augusti 

2013. Jourgruppens ansvar är enbart att rycka ut 
vid behov och titta till hallen någon gång under 
sin ansvarsvecka. 

 
 



§7 
Skärmtak Arbetet pågår med våra skärmtak över 

entréerna. Herbert kontaktar Molla byalag för 
fortsatt arbete. 

§8 
Övriga frågor Simon har slutat som gyminstruktör. Rasmus 

fortsätter själv tillsvidare. Har du förslag på 
någon mer instruktör? Kontakta Sauli. 

 
 Den 2-3 februari har styrelsen strategihelg. Hur 

går arbetet med hallen, nya visioner osv? 
 
 Anders kontaktar rektorn på Borgstenaskolan, 

Monica Rodhe, för ett möte för att diskutera 
driften och annat som gäller hallen. De fasta 
inventarierna är vårt ansvar, övrigt som skolan 
vill ha, är deras ansvar. 

 
 Till våren måste vi fylla i/måla parkeringsrutorna. 

De börjar bli slitna. 
  
 Bosse är brandskydd- och säkerhetsansvarig. 
§9 
Nästa sammanträde Torsdagen den 4 oktober kl 18.30 har vi nästa 

sammanträde. Anders ansvarar för fikat. 
 
 
 
 
 Vid protokollet:  Justeras 
 
 
 
 Carina Lundin  Sauli Hakkarainen 
 Sekreterare   Ordförande 


