PROTOKOLL
Protokoll fört vid styrelsemöte för Alliansen Borgstena/Tämta Allhall.
Datum:

31 maj 2010

Tid:

Kl 18.30

Närvarande:

Sauli Hakkarainen, Bo Melvås, Leif Wendt, Caroline
Mollmyr, Herbert Eriksson, Anders Glemfelt och
Carina Lundin.

§1
Mötet öppnas

Sauli hälsade oss välkomna och öppnade mötet.

§2
Föregående protokoll Vi gick igenom föregående protokoll och konstaterade
att: Anders har fixat plåtskåp. Sauli kollar om han kan
fixa leveransen av dem.
§3
Sommarstäd
Under juni och augusti städar Anna det som hon
vanligtvis inte hinner med. Under juli städar Anna vid
behov. Övrig tillsyn sköter jourgruppen.
§4
Ekonomi
Ekonomin är fortsatt god.
§5
Föreningarnas
Målningen som SMF är ansvarig för är snart klar.
uppdrag
Tak över ytterdörrarna tar ansvariga tag i efter
semestern.
Matta till scenen – Herbert kontaktar Maria G.
Molla byalag har storstädning den 21 augusti. Herbert
fixar en saxlift. Caroline kontaktar Molla byalag och
ber dem kontakta Anna så de vet vad som behövs
mm.
§6
Gymkort
De aktuella gymkorten går ut den 30 juni. Vi säljer nya
säsongskort mellan kl 18-20 den:
21 juni
Caroline o Sauli
22 juni
Bosse o Leif
30 aug
Sauli o Carina
31 aug
Leif o Caroline eller Anders
Nytt pris är 500:-/halvår eller 800:-/helår
Det finns inga instruktörer på plats under juni, juli och
halva augusti.
Bosse gör en backup på låssystemsfilerna.
Caroline fixar annonser i BT och i Knallebladet.
Sauli inventerar antalet brickor som finns kvar.

§7
Övriga frågor

Caroline fixar sommarpresenter till instruktörerna och
till Gunder (som klipper gräset) som tack för deras
insatser.
Vi behöver en Första-hjälpen-tavla. Sauli fixar en
sådan och sätter upp den i köket.
”Pingisen” har hyrt hallen den 22-23 oktober. De får
kolla med BIF om de vill ordna kioskförsäljning åt dem.
Diverse åtgärder måste göras i pumphuset. Bosse är
ansvarig för detta.
Vi diskuterade ett ev brandlarm. Vad kostar det?
Bosse kollar upp det.
Det finns ledningar framdragna för att få Diamanten att
lysa.

§8
Nästa möte

Den 23 augusti kl 18.30 är nästa styrelsemöte. Alla i
styrelsen ska då fotograferas. Anders bokar fotograf.
Vi ska även gå igenom administrationen av hemsidan
eftersom vi inte hann med det denna gång.

Vid protokollet

Justeras

Carina Lundin

Sauli Hakkarainen

