
  

     PROTOKOLL 
 

 
Protokoll fört vid styrelsemöte för Alliansen Borgstena/Tämta Allhall. 
 
Datum: 28 maj 2012     
 
Tid: Kl 18,00 
 
Närvarande: Anders Glemfelt, Caroline Mollmyr, Herbert 

Eriksson, Bosse Melvås och Carina Lundin. Fr om 
§ 3 Sauli Hakkarainen. 

 
 
 
§1 
Mötet öppnas Caroline förklarade mötet öppnat och hälsade oss 

välkomna. 
§2 
Fg protokoll Vid nästa sammanträde ska vi gå igenom det nya 

brandlarmet och lära oss hur det fungerar. 
§3 
Uppföljning årsmöte Herbert ordnar en låda med hänglås till gymet 

där ”tillfälliga gymare” kan lägga i sin avgift och 
namnlapp. Ev kan vi använda idélådan som sitter 
i entrén och inte nyttjas. Carina fixar lappar till 
lådan. 

 
 Herbert pratar med Peo Persson om det går att 

bygga nya väggfasta skåp i förrådet. 
 
 Konstituerande av styrelsen: 
 
 Ordförande Sauli Hakkarainen 
 Vice ordförande Caroline Mollmyr 
 Kassör Anders Glemfelt 
 Sekreterare Carina Lundin 
§4 
Ekonomi Ekonomin fortsatt god. 
§5 
Städ i sommar Anders pratar med vår städerska Anna om 

sommarstädning. Hon behöver inte städa under 
juli månad och 1:a veckan i augusti. 

§6 
Fakturering Sauli och Caroline sammanställer ett 

faktureringsunderlag till Anders. 
 
 
 



§7 
Uthyrning hösten Hallen är inte bokad så mycket framöver. 
 Kalas 9 och 10 juni. 
 Skutt och lek utökar sin verksamhet till 2 

gånger/vecka. 
§8 
Övriga frågor Det står leksaker i pumphuset som inte bör stå 

där. Bosse pratar med dem på skolan om detta. 
Ev byta lås? 

 
 Vi planerar att ha en strategihelg till hösten då vi 

åker iväg någonstans tillsammans med våra 
respektive. 

 
 Materialet till skärmtaket finns nu på Fristad 

byggvaror. Molla byalag är huvudansvarig för att 
det ska komma upp. Sture Henriksson har lovat 
att sköta grävningsarbetet. 

 
 Borås stad vill länka sin hemsida till vår hemsida. 

Caroline skickar mer information till dem. 
 
 Bosse informerar Borgstena brandkår, Roger 

Johansson, om vårt nya brandlarm. 
 
 Sauli ställer en gräsklippare och en bensindunk i 

pannrummet. Vi ber servicegruppen att klippa 
gräset när de gör sin veckotillsyn. Den gamla 
beredskapslistan för servicegruppen har gått ut. 
Sauli ber Leif fixa en ny. 

 
 Tack Herbert för en härlig kväll! 
§9 
Nästa sammanträde Nästa sammanträde är den 28 augusti kl 18.30 i 

Allhallen. Bosse fixar fika. 
 
 
 
 
 
 Vid protokollet:  Justeras: 
 
 
 
 Carina Lundin  Caroline Mollmyr 
 sekreterare   vice ordförande 
  
  


