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Protokoll
Fört vid möte för Alliansen Borgstena/Tämta
Allhall.

Datum 2010-02-06/07

Plats Varbergs Kurort

Närvarande Sauli Hakkarainen, Bo Melvås, Herbert Eriksson, Anders Glemfelt,
Leif Wendt, Caroline Mollmyr, Camilla Glad

Ordförande Sauli Hakkarainen

Sekreterare Camilla Glad

Justerare Sauli Hakkarainen, Anders Glemfelt

Framtids-
diskussioner

Vad vill vi framåt för bygden? (Brainstorming)

- Mer information till bygdens folk, utskick? Vad har hallen
använts till. Känna större delaktighet.

- Bättre kommunikationer, fler tågavgångar på morgonen. Tåg som
stannar i Mollaryd, Torpåkra.

- Cykelväg.
- Jobba med skolmiljön, Sveriges mest kreativa skolmiljö.
- Samverkans kommitté som anordnar gemensamma arrangemang

och fester.
- Jobba för att knyta ihop aktiviteter, allhall, abborrasjön, BIF´s

planer, Tämta aktivitet. Ett koncept för allt.
- Seminarier kring bygdens framtida utveckling. Vad tycker andra,

vad vill de jobba för.
- Hur får vi kontakt med alla ”anonyma”/nya Borgstena bor som

inte deltar i något föreningsliv.
- Fler arbetstillfällen. Fylla Borgstena Textiles lokaler.
- Ökad inflyttning av yngre, gärna barnfamiljer, säkra skolorna.
- Uppmuntra, skapa förutsättningar. Barn och ungdoms

aktiviteter. Positiv inställning till ev. nyinflyttade, ny bebyggelse.
- Hur får vi ett levande samhälle med mötes platser, servicebutik,

bensinstation. Hur kan vi hjälpa till?
- Affär el något annat som livar upp bygden och gör så att

samhällena blommar upp mer.
- Macken, företag som stänger.
- Ungdomsverksamhet i Borgstena, mer än fotboll.
- Fritidsgård för barnen/ungdomarna, lov
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Bygdens utveckling 5 år framåt

Bättre kommunikationer
 Påverka politiker
 Skriva insändare
 Skrivelse från Alliansen
 Positiva artiklar i tidningen
 Stötta aktiva, påverka resandet

Skolmiljö
 Lokalförsörjningskontoret – ta fram en plan

Nya invånare, attraktivare bygd
 Ökad aktivitet/samverkan daglediga.
 Seminarier nyföretagande (Marie R)
 Ta upp fråga ”nyinflyttade”.  Hur får vi dem att känna sig hemma?

Affär
 Handla lokalt/köp pizza

Mer verksamhet
 Bio i hallen
 Turnering
 Aktivitets LAN

Infoblad kvartal/halvår
 Aktiviteter i hallen
 Aktiviteter i bygden
 Köp och sälj
 Annonsförsäljning

Skriva en rapport till årsmötet, på vad vi kom fram till (framtidspunkterna).

100 listan Vi har delat upp alla punkter i A, B, C ordning. Där A är första prio.
Ansvariga står i parantes.

A. Aktiviteterna skall vara klara innan oktober månad.
B. Aktiviteterna skall vara klara innan årsslutet 2010.
C. Avvaktas.

1. Basketkorgar C

2. Läktaren B
Parkteatern har en flyttbar läkare för 50 personer, till salu?
Sauli kollar med Sven.

3. Ordning i materialförråden A (David)
David har börjat få ordning, sätta upp kort som visar hur
förvaringen är tänkt.

4. I ordning ställande av sekretariat A (Lennart och Jörgen)
Herbert kontaktar Lennart och Jörgen.
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5. Delägare skyltar till entrén A (Leif)

Leif har eventuellt kapla stavar på arbetet/slängda? Leif
frågar Lena ifall hon kan skriva namn skyltarna med
lödpenna. Leif gör facken till stavarna, när de är klara. Anders
har lödpenna.

6. Mobil klädupphängning A (Camilla)
Undersöka om Borgstena Textile har klädställningar, som inte
används. Senare köpa in galgar. Tillverka nummerlappar, av
plast.

7. Krokar på toaletterna A (David)

8. Mingelbord C

9. Fasaden - tredje strykning i år A (Herbert)
Kortsida mot vägen. Samt takfoten mot Odsvägen.

10.Brygga i sjön A (Herbert)
Avvaktas till snön/isen smälter.

11.Taket över ytterdörrarna A (Leif)

12.Ek sarg till räcket C

13.Reklamskyltar till väggarna A (Sauli)

14.Fasadbelysning A (Jörgen)

15.Handikappsdörröppnare B

16.Dukar till bord i konferensrummen A (Maria)
Tyg är inköpt.

17.Avtal vatten och snöröj, skriftligt A (Anders)

18.Diamanterna på fasaden B (Herbert pratar med Lasse)

19.Skötbord till Handikappstoalett A (Sauli)

20.Husgeråd 50 pers B (Maria)

21.Skylt till förslagslådan och till jourgruppen A (Camilla)

22.Göra färdig scenen B

23.Draperi gymmet C

24.Pumprummet, vatten på golvet. A (Leif och Kent)
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Websidan Genomgång av hela hemsidan.

Nya kort på styrelsen.
Uppdatera sponsorsidan.
Företag, som har bidragit, uppdatera.
Protokoll – mappar årsvis.
Underlänk från BIF hemsida till Allhallens sida. (Sauli)

Inför årsmötet Årsmöte måndagen den 12 april kl 19.00. Kaffe och smörgåstårta.
Långsidig arbetsplan (Anders)
Verksamhetsberättelse (Caroline och Sauli)
Bokslutet (Anders)
Revisionsberättelse (Anders)
Dagordning (Camilla)
Kallelse (Camilla)
Redovisning av 100 listan.
Styrelsens förslag till årsmötet:
Föreningsstädning och fika försäljning vid allmänna arrangemang mot
betalning som ekonomisk verksamhet i alliansens föreningar.
Aktivitetsgrupp för fester och arrangemang.
Aktivitetsgrupp för bak lucke loppis. Kaffe/fika, lotteri, fiskedamm.
Aktivitetsgrupp för drift.
Allhalls salonger, mat och uppträdande.
Aktivitets LAN på lov. Sauli kontaktar Jimmy för en
aktivitetsgrupp/plan.

Vi söker 2 stycken nya styrelse medlemmar, duktiga på information och
hemsida.

Ekonomisk
verksamhet

Undersöka ifall föreningarna kan städa – emot ett bidrag. Tas upp på
årsmötet.
Driftsmässigt inga bekymmer.
Arbeta mer emot sponsorer.
Anders visar balans och resultat rapporterna.

Övriga punkter Efter snö skottningen på taket måste någon gå ner och kontrollera,
golvet så att det inte ligger damm råttor på golvet.

Leif har borrat upp duscharna.

21 feb kommer Ingvar och håller ett föredrag i gymmet. Annons  i BT
och Knallebladet. Finns tillfälle att uppdatera sitt gymkort.

Fredrik Nero tag bort den gamla hemsidan. (Sauli)

Teknik och jour gruppen möte den 13 april.

En ruta i sargen, har gått sönder. (Herbert lagar)

Nästa möte 2010-03-31

Vid tangentbordet Justerare

Camilla Glad Anders Glemfelt, Sauli Hakkarainen
Bilaga 1 Kontaktlista styrelsen (fel mobil nr på Leif Wendt i tidigare utskick)


