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Protokoll
Fört vid möte för Alliansen Borgstena/Tämta
Allhall.

Datum 2010-03-31

Plats Allhallen

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

Ordförande Sauli Hakkarainen

Sekreterare Camilla Glad

Justerare Sauli Hakkarainen

§1
Mötet öppnas Ordförande hälsar alla välkomna

§2
Föregående mötes
protokoll

Inget att kommentera.

§3
Ekonomi Bokslutet klart, inlämnade till revisorn.

2,0 miljoner i lån.
Årets resultat 229 878 kr.

§4
Avstämning gym,
utöka?

Bygger om glasväggen så att gymmet blir större, lilla konferensrummet
kommer att då att ingå i gymmet.
Vi börjar med att flytta ut kontorsutrustningen, sedan sätter vi in
gymmaskiner. (Långfredag kl 9.00)

§5
Uthyrning,
arrangemang,
strötider

Kalas i april.
Kristi himmelsfärdshelgen LAN.
24/25 Maj Svängen.
30 Maj Fristad drillflickor.

§6
Besiktning av
pumphuset (Kent)

Kent har lämnat förslag, se bifogad fil.
Sätter dit en frostvakt.
Leif kontaktar Lokalförsörjningskontoret, för genomgång av pumphuset.
Vad har gjorts av dem?
Kent får sätta dit en avluftningspump.

§7
Årsmötet Genomgång av verksamhetsberättelsen.
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Genomgång av långsiktig arbetsplan.
Caroline beställer smörgåstårta.
Styrelsemedlemmar, förslag Carina Nordin SMF.
Storstädning ska delägarna få 10 000kr, för en städning till sin
förening. Minst 10 personer/ 6 timmar. Alla föreningar ska få chansen.
(Hyra en saxlift)

§8
Övriga frågor Storstädning i maj, Molla byalag har erbjudit sig. Caroline undersöker

datum. Nästa storstädning i oktober.

Anders har varit i Ornunga, Vårgårda Kommun och berättat om bygget
av hallen. De funderar på att bygga något liknande.

Bestämma ett möte för avstämning i kommundelskontoret, Magnus
Kjellgren mm, Anders återkommer.

Kantstenen som ligger Nilsens infart, vad gör vi med dem.

Bosse beställer klockor en 30 och en 40 cm. Samt en huvudur.

Klä in scenen med matta till sommaren.

Diskussion runt hur vi skall hantera bom frågan, Herbert kontaktar
Kjell om att använda de gamla. Sauli begär in en offert på en ny bom.

Bryggan som ligger under rören i sjön, måste åtgärdas. Avvaktas pgr av
isen.

§9
Nästa möte Årsmötet 2010-04-12

Vid tangentbordet Justerare

Camilla Glad Sauli Hakkarainen


