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Protokoll  

Fört vid möte för Alliansen Borgstena/Tämta 
Allhall. 

Datum 2009-09-28 

 

Plats Allhallen 

 
Närvarande Sauli Hakkarainen, Bo Melvås, Herbert Eriksson, Anders Glemfeldt, 

Leif Wendt, 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 Ekonomin är god. Återbetala lån från Borgstena IF, Robert Persson 

skriver en lånehandling. 
Gå igenom sponsorer för år 2010. 
Redovisningen för Arvsfonden blev godkänd. 

§4  
FoT Anders pratar med Borås Stad om subventionerade föreningstiderna 

(inomhussporterna) 
  
§5  
Skolans förråd Avsynat och klart. Avvaktar att vaktmästaren flytta över sakerna, efter 

det kan containern flyttas. 

 
 

 

§6  
Avstämning 
gymbesökare 

Sålt 37 stycken gymkort. Instruktörerna har nu tillgång till att sälja 
gymkort. 

  
§7  
Uthyrning i höst Caroline visade schemat, finns på hemsidan. 

Uthyrt för bröllop lördagen den 10 okt. Meddelat grannar. Anders åker 
hit på sen timmarna för att undersöka läget. På söndag eftermiddag ska 
en avsyning ske. 

  
§8  
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Hemsidan Hemsidan behövs göras mer säljande. Anlita Peder (Anders kontakt) för 

att se över layouten. Be Pär Loren ta nya säljande bilder. 
Kan Ola sköta själva underhållet av sidan? 
Den gamla hemsidan kommer upp när man söker på Allhallen 
Borgstena, se till att den försvinner. 

  
§9  
Övriga frågor Mellan klockan 24.00 till 06.00, släcks ljuset automatiskt. Ansvarig 

Jörgen. 
 
Service av systemet, är beställt av Fristad rör. Ansvarig Leif. 
 
Anders ska träffa Lokalförsörjningskontoret för ett avslut den 9 okt. 
El-stolparna fungerar dåligt, sköts av Lokalförsörjningskontoret. 
 
Beställa belysning till utomhus. Ansvarig Sauli / Jörgen. 
 
Fristads Byggs cylindrar, var tog de vägen? Lås killarna går igenom sitt 
lager av cylindrar, de har nu även nycklarna.     
Ansvarig Sauli. 
 
Romerska ringar från KGM. Är nu uppsatta. 
Balken för basket målen är för klena, vi tar tag i detta när det bli 
aktuellt för basketkorgar. 
Bommar, kan vi laga dem? 
29/7 möte Vasa Trikå 16.15, med Kjell      
Johansson, Kjell lovat att detta ska vara klart till novemberlovet.  
 

- Nu har vi anlitat Anna på Vemmenhult städ. Anbud 250kr timmen 
samt att den ingår en storstädning. 15 timmar i veckan, måndag, 
onsdag och fredag ska hallen städas. 
 
Föreningsskyltar saknas. Vi har logga för SMU, Molla Byalag,     
Borgstena IF, Scouterna. Vi behöver dock justera vissa.  Ansvarig 
Caroline/Sauli.  
 
Inkommit en försäkring från Länsförsäkringar, angående försäkring av 
arbetskraft, justera innehållet. Ansvarig Anders. 
 
Inköp av en julgran i plast. Ansvarig Herbert. 
 
27 mars eller 10 april SMU anordnar en konsert med Lars Widell. 
 

Maria-Bella vill använda oss till att hjälpa till med det nya matematik 
projektet. Skall vara klart innan årsskiftet. Herbert kontaktar sina 
medhjälpare. 

 
§9  
Nästa möte Kallelse kommer inom kort. 
 
 

 

 Vid tangentbordet Justerare 
 
 
Camilla Glad                                   Sauli Hakkarainen 

  

 


