
 

            PROTOKOLL                            

Protokoll fört vid styrelsemöte för Alliansen Borgstena/Tämta Allhall. 

Datum: 23 oktober 2017 

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

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

§2 
Fg protokoll Herbert har fixat skyddet för ventilationen. 
 Vi måste meddela de som tränar på gymet när det ska vara  
 storstädning. Tillgången till gymmet kan vara begränsat under 
 städningen.  

§3 
Tillbyggnad Tillbyggnaden är nu helt klar och gymmet är besiktigat och  
 färdigt. 
  
§4 
Ekonomi Ekonomin är fortsatt god.  
  
 Handelsbanken Fristad vill ha ett tydligare besked ang teckning 
 av våra konton och lån i banken. Vi beslutade att ge   
 ordförande, sekreterare och kassör fullmakt att teckna   
 föreningens firma i bank och postgiro var för sig att gälla tills  
 vidare och tills det skriftligen återkallas. Till att teckna   
 föreningens firma i övrigt utsågs utsåg styrelsen minst två i  
 förening.     
  
 Fullmakten gäller därmed tills vidare för: 
 Ordförande  Sauli Hakkarainen  621101-2874 
 Kassör  Anders Glemfelt  600930-6298 
 Sekreterare  Carina Lundin  680726-5506 

§5 
Justerad Ovanstående paragraf beslutades för omedelbart justerad. 



§6 
Uthyrning Det som ligger framför är Västgötafotboll och pingisturnering. 

§7 
Gymmet Bosse har fixat speglar till gymmet. Dessa måste tejpas på 

baksidan, Bosse kollar på alternativa lösningar. 
 Flytt av gymmet blir det den 11/11 kl 9.00. Caroline kollar med 

Ingvar om detta datum fungerar. 
 Vi vill att varje förening ställer upp med minst 5 personer. 

Carina sätter upp en lapp om info i gymmet. Vi bjuder på mat 
och fika denna dag, så anmälan till carina.lundin@hotmal.se eller 
0731-564914. Sauli pratar med de som fixade mat under 
bygget om de kan ordna mat även till denna dag.  

 Invigning blir den 27 januari kl 10.00. Sauli och Caroline 
planerar detta.  

§8 
Strategihelg Anders kollar upp alternativa konferensställen. 
 Vi måste planera: 10-årsjubileum, utebastu, utegym mm 

§9 
Vatten Skolan ska anslutas till det kommunala vattennätet. Vi väljer att 
 avstå och behåller vårt vatten som tidigare. Vi erbjuder även  
 villorna att vara kvar. Bosse pratar med dem. 
  
§10 
Övriga frågor Det ingående vattenfiltret är troligtvis fullt, duscharna stänger 
 tex inte av. Duschmunstyckena behöver också rengöras igen. 
 Bosse fixar detta. 
  
 Snöskottningen av parkeringen har troligtvis fallit bort i nya  
 upphandlingen. Anders kollar upp detta. 
  
 Besiktningen av hallen är klar. Det mesta som påtalades är  
 fixat, det som återstår är bommarna. Jörgen, Kjell och Herbert 
 fixar detta. 

 Borgstenaboken nr 2 är på gång. Vi har blivit uppmanade att  
 skriva något om hallen och dess tillkomst. Anders börjar skriva 
 en text. 

§11 
Nästa möte Nästa styrelsemöte blir på strategihelgen. 

 Vid protokollet: Justeras: 

 Carina Lundin Sauli Hakkarainen 
 Sekreterare Ordförande
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