
 

            PROTOKOLL                            

Protokoll fört vid styrelsemöte för Alliansen Borgstena/Tämta Allhall. 

Datum: 4 september 2017 

Närvarande: Sauli Hakkarainen, Herbert Eriksson, Caroline Mollmyr, 
Charlotte Henriksson, Anders Glemfelt, Gunnar Andreasson, 
Carina Lundin och Sebastian Henriksson från §3 

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

§2 
Fg protokoll Anders har inte fått något besked från Återbruket om de vill ha 
 vårt gamla löpband. Får vi inget besked före onsdag, slänger 
 Herbert och Gunnar det. 
 Sauli skulle anordna ett möte med våra hyresgäster men det  
 har inte blivit ännu. Funderar på att ha det i början av 2018  
 istället för att kunna se över tider mm till hösten -18. 
 Städningen under sommaren har fungerat bra. Det har mest  
 varit tillsyn och städning av toaletter. 
 Sture Henriksson har röjt all sly runt hallen. Tack för det! 
 Det är mycket ogräs runt hallen, detta måste åtgärdas. 
 Kjell Johansson tar hand om containern utanför hallen. Nyckeln 
 till låset måste bara hittas. 
 Anders har gödslat och pysslat om gräsmattan under   
 sommaren. 
 Sofia Glemfelt har klippt gräset under sommaren. Tack! 
 Anders har börjat leta efter en ny gräsklippare. Den gamla är  
 helt slut, så under sommaren har de använt sin privata. 
 Den 9 september är det storstädning av hallen, Svenska kyrkan 
 ansvarig. 
  
§3 
Tillbyggnad Bottenvåningen är nu helt klar. Vi bör ta kort och sätta upp på 
 hur ordningen ska vara i förrådet. Allt för att underlätta att alla 
 hittar. Dan Englund har galgar till badmintonnät som han gärna 
 sätter upp i förrådet. 
 Sauli och Herbert träffar ”pingisen” för att tillsammans titta på 
 placering av bord och annat material. 

  



§4 
Ekonomi Det har varit lite låg likviditet under sommaren, men allt är  
 under kontroll.  
 Nya regler från staten säger att föreningar måste betala moms 
 på lokalhyra from årsskiftet 2016/2017. Momsen ligger på 6%. 

§5 
Uthyrning Det som ligger närmst är Stonecastleopen, Borås karateklubb, 

Västgötafotoboll och kalas. 

§6 
Gymmet Caroline har träffat Ingvar i det nya gymmet och han har sedan 

gjort en skiss på förslag av placering av de olika maskinerna. 
 Caroline skriver en lista på alla ”småsaker” vi behöver köpa in,  
 Vi sätter upp speglar utefter hela långsidan och ev även någon 

på en kortsida. 
 Nya gymmet måste besiktigas innan det får tas i bruk. Avvaktar 

med inflyttningen tills det är helt klart. 

 Vad behöver vi göra i ”gamla gymmet”? Hur slitet är det? 

§7 
Strategihelg Vi flyttar den inplanerade strategihelgen till den 20-21/1 -18.  
 Vi måste då planera 10-års jubileet. 

§8 
10-års jubileum Vi började fundera på 10-års jubileet.  
 September 2018? 
 En fest för hela bygden på lördagen och gudstjänst på  
 söndagen. 
 Vad kan vi bidra med lokalt, vad har vi för talanger?  
 Kom gärna med förslag till någon av oss i styrelsen. 
  
§9 
Övriga frågor Situationen på skolan har förändrats sedan förra styrelsemötet. 
 De är nu tex inte i behov av fler lokaler. Skolan har dessutom 
 fått en ny rektor, Anette Leijon. Anders, Yvonne och Herbert har 
 redan haft ett första möte med henne. De gick igenom hallen  
 och diskuterade även bla ansvarsfrågor. Anette bokar en  
 besiktningstid för hallen. 

 Skyddet för ventilationen inne i hallen är trasigt. Vi ber Herbert 
 och David att fixa det. 
§10 
Nästa möte Nästa möte är den 23 oktober kl 19.00. 
 Caroline fixar fika. 

 Vid protokollet: Justeras: 

 Carina Lundin Sauli Hakkarainen 
 Sekreterare Ordförande


