
  

     PROTOKOLL 
 

 
Protokoll fört vid styrelsemöte för Alliansen Borgstena/Tämta Allhall. 
 
Datum: 6 mars 2012 
 
Tid: Kl 18.30 
 
Närvarande: Herbert Eriksson, Bosse Melvås, Sauli 

Hakkarainen, Caroline Mollmyr, Anders 
Glemfelt och Carina Lundin 

 
 
§1 
Mötet öppnas Sauli hälsar oss välkomna och förklarar mötet 

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

konstaterar att vi fått en offert från Direktlarm på 
brandskydd. Vi beslöt att tacka ja till offerten, 
71 000 kr. 

 
 Vi har tecknat ett serviceavtal med YIT för 2012. 

Det är 2 månaders uppsägningstid annars löper 
det på. 

 
§3 
Ekonomi Ekonomin är fortsatt god. 
 
 Vattenavtalet är äntligen klart och även godkänt 

från Lokalförsörjningskontoret. Vi beslöt att Sauli 
och Anders skriver på ”Servitut rörande befintlig 
vattentäckt å Borgstena skola, Skolhusplan 1:1”. 

 
 Vi föreslår årsmötet att besluta om nya 

hyrespriser.  
 
 Vi föreslår att hyrespriserna/timme ligger kvar 

180:-, 300:- och 400:- (1/3, 2/3 och hela hallen) 
 Hyrespris för Alliansföreningarna föreslår vi att vi 

sänker vi till 60:-, 90:- och 120:-/timme. 
 Heldagspriserna behåller vi, 1 500:-/halvdag och 

3 000:-/heldag. För Alliansföreningarna föreslår vi 
en sänkning till 1 300:-/halvdag och 2 500:-
/heldag. 

§4 
Städning Anders kontaktar vår städerska, Anna, för ett 

planeringsmöte. 



§5 
Avstämning årsmöte 100-listan Anders uppdaterar 
 Långsiktig arbetsplan Anders uppdaterar 
 Verksamhetsberättelse Caroline och Sauli har 

börjat skriva den. De vill ha in rapporter från Drift-, 
Teknik- och Ekonomigrupperna, gäller även från 
Brandansvarig. Maila era rapporter till Sauli.  

 Fika Caroline och Carina 
 Kallelse Carina  
§6 
Reklamskyltar Vi beslöt att reklamskyltarna i Allhallen ska kosta 

5 000:-/st och år. 
§7 
Övriga frågor Våra instruktörer på gymet har nu gått en kurs om 

hur alla maskiner ska användas. 
 
 Vi byter dag för när man kan träffa våra 

instruktörer i gymet, från måndagar till torsdagar. 
Detta gäller fr om v 12, torsdagar kl 17-18. 

 Caroline skriver om detta på hemsidan och Carina 
sätter upp lappar i hallen. 

 
 Vi behöver en handpump till vätskan i 

sjövärmeslangarna. Herbert fixar det. 
 
 Sauli köper bandyklubbor och bollar som man kan 

få tillgång till när man hyr hallen. Vi ber 
David/Herbert att sätta upp ett lås på ett 
materialskåp där vi kan förvara dem. 

 
 Carina köper en kaffekokare till och även en 

tvättkorg till diskhanddukarna i köket. 
 
 Vi ber David/Herbert sätta fast kassaskåpet på 

lämpligt ställe. 
§8 
Nästa möte Vi har ett avstämningsmöte inför årsmötet den 16 

april kl 18.30. 
 
 
 
 
 Vid protokollet:  Justeras: 
 
 
 
 Carina Lundin  Sauli Hakkarainen 
 Sekreterare  Ordförande 
  
  


