
 

            PROTOKOLL                            

Protokoll fört vid styrelsemöte för Alliansen Borgstena/Tämta Allhall. 

Datum: 20 mars 2018 

Närvarande: Sauli Hakkarainen, Bosse Melvås, Herbert Eriksson, Caroline 
Mollmyr, Anders Glemfelt, Gunnar Andreasson och Carina 
Lundin 

§1 
Mötet öppnas Sauli hälsade oss välkomna och förklarade mötet    
 öppnat. 

§2 
Fg protokoll Bosse kollar om det är ett alternativ att sätta in en utsugsfläkt i  
 hallen.  
 Det blir storstädning av hallen i maj, Molla byalag. Det är dags  
 att tvätta fönster. Städa lampor och byta lysrör gör vi vid   
 höstens storstädning. 
 Ska vi höja lamporna i hallen så de kommer upp till 7 m?   
 Vi ber Jörgen Johansson kika på om det är möjligt att flytta   
 vajern. Sauli kontaktar Jörgen. 
  
§3 
Musikskolan Skolan önskar att Musikskolan ska få nyttja någon lokal i hallen  
 till sin elevundervisning. Informationen har varit knapphändig.  
 Anders fortsätter kolla upp vad som önskas från skolan. Idag   
 spelar de i det lilla konferensrummet. Vi erbjuder kommunen   
 inreda gamla gymmet med akustikplattor för att det ska passa  
 till musikundervisning. 

§4 
Ekonomi Fortsatt god. 

§5 
Uthyrning Tillfälliga hyresgäster, typ strötider vid jul, ökar. 
 Under våren väntar en pingisturnering mm. Konferensrummet 

har också hyrts ut vid några tillfällen. 
 Karateklubben i Borås har redan bokat hallen till hösten. 
 Det är dags för ett hyresgästmöte igen. När?  



§6  
Gymmet Yvonne hjälper till med att förlänga/sälja gymkort. 
 Vi har en sparad bättre begagnad dator som gör att det ev går 

att förlänga eller stänga av låsbrickorna via nätet. Sauli kollar 
på det. 

 Sauli har beställt ljudabsorbenter som kommer nästa vecka. 
  
 Det är en del småfix kvar som vi måste hjälpas åt med att fixa. 

 Vi behöver en ny instruktör. Förslag? Vi kan erbjuda någon form 
av utbildning. 

§7 
Årsmötet 19 april kl 19.00 
 Carina kollar med Bechamel om de kan fixa mat till oss. 
 Styrelsen träffas kl 18.00 för att förbereda. 

§8 
10-årsjubileum Sauli inväntar svar på en ev planeringsgrupp.  
 Vad gör vi om vi inte får napp? Öppet hus med fika? 
  
§9 
Övriga frågor Kommunen har nu ändrat sig och kommer inte att koppla upp  
 skolan, tillsvidare, till det kommunala vattennätet. Trycket är för  
 dåligt. De vill fortsätta att köpa vatten genom oss. 

 Mattias Skoog har tagit ut ett antal löparbanor kring Allhallen.  
 Caroline pratar med honom och ber honom komma med ett   
 förslag hur fler skulle kunna nyttja dem. Herbert och Gunnar   
 bygger en stor anslagstavla som vi sätter vid gym-ingången   
 mot parkeringen där en stor karta med slingorna är utritade. Ev  
 markerar vi även slingorna i skogen med färgmarkörer om detta 
 är ok för skogsägarna. 
 Önskvärt är att en karta med slingorna också finns på vår    
 hemsida. 
§10 
Nästa möte Nästa möte är årsmötet, 19/4, och därefter konstituerande   
 direkt efter. 

 Vid protokollet: Justeras: 

 Carina Lundin Sauli Hakkarainen 
 Sekreterare Ordförande 


