
  

     PROTOKOLL 
 

 
Protokoll fört vid styrelsemöte för Alliansen Borgstena/Tämta Allhall. 
 
Datum: 28 januari 2013     
 
Tid: Kl 18,00  
 
Närvarande: Herbert Eriksson, Sauli Hakkarainen, Caroline 

Mollmyr, Bosse Melvås, Carina Lundin och 
Charlotte Henriksson  

 
§1 
Mötet öppnas Vi började vårt sammanträde med en 

informationsträff för dem som kontinuerligt hyr 
vår hall, se bilaga. 

§2 
Fg protokoll Vi gick igenom föregående protokoll. Inga 

anmärkningar. 
§3 
Ekonomin Ekonomin är fortsatt god. 
 Anders har förhandlat om våra lån, räntan är 

sänkt från 5,25% till 4,25%. Vi har också 
amorterat på vårt lån med 300 000:-. 

§4 
Vattenfilter Vi väntar på en offert för byte av vattenfilter, den 

väntas ligga på runt 24 000:-, ett mycket bra pris. 
Kommunen kommer att betala drygt halva 
kostnaden. 

§5 
Hissen Hissen är besiktigad och fick 2 anmärkningar: 

belysning och nödsänkning ur funktion. Herbert 
tar kontakt med reparatör. 

§6 
Strategihelg Vi flyttar vår strategihelg till den 13-14 april. 

Carina och Caroline kommer med förslag på vart 
vi åker. 

§7 
Årsmöte Vårt årsmöte har vi den 24 april kl 19.00 i 

Allhallen. 
§8 
Gym Många har förnyat sina gymkort. Det är även 

några som har löst nya kort. 
§9 
Övrigt Hallen var varit mycket uthyrd under senaste 

tiden. Det som ligger framför är en volleybollcup 
och Adoptionscentrum som hyr hallen. 

 



 Missionsförsamlingen är ansvarig för vårens 
storstädning. De kontaktar Anna för att 
bestämma dag. 

 
 Ungdomar som hyr hallen måste ”gå igenom sin 

förening” för att få föreningspriser. 
 
 Informationsträffen kändes positiv. Vi försöker 

ordna en träff/år. 
 
 Under januari bytte Bosse lagren i fläktarna så 

nu fungerar det som det ska igen. 
  
 Det vore trevligt med ”mysigare” belysning i 

hallen vid olika arrangemang. Vad skulle vi 
kunna göra, kostnad? Vi ber Per Lundin kolla på 
detta. 

 
 Hur kan vi utöka vår parkeringsplats? Vi 

fortsätter diskutera frågan på vår strategihelg. 
 
 Äntligen har vi lyckats fylla en av de vakanta 

platserna i styrelsen som vi fick i uppdrag av 
årsmötet att försöka ordna. Välkommen Charlotte 
Henriksson, SMU. 

§10 
Nästa sammanträde Nästa sammanträde är den 26 feb kl 18.30. 

Caroline fixar fika. 
 
 
 
 
 
 
 
 Vid protokollet:  Justeras: 
 
 
 
 Carina Lundin  Sauli Hakkarainen 
 sekreterare   ordförande 
 
 
 
 
 
 


