
 

            PROTOKOLL                            

Protokoll fört vid styrelsemöte för Alliansen Borgstena/Tämta Allhall. 

Datum: 7 april 2015 

Närvarande: Caroline Mollmyr, Bosse Melvås, Herbert Eriksson, Anders 
Glemfelt, Carina Lundin och Charlotte Henriksson (§1-3, 6, 8) 

§1 
Mötet öppnas Caroline förklarade mötet öppnat och hälsade oss alla   
 välkomna.  
 Vi började med att minnas Gerd som dog den 7 mars. Vi har  
 skickat kondoleansblommor till Gerds man, Peder. Vi satte in 
 pengar, som önskats, till Läkare utan gränser och lämnade en 
 mindre bukett vid begravningen. Herbert och Carina deltog i  
 begravningen som var ljus och vacker.  
 Vi uppmärksammar Gerds bortgång på årsmötet. 

§2 
Fg protokoll Vi gick igenom föregående protokoll och konstaterade att: 
 Herbert har ordnat en nyckel till elmätaren i skolan. 
 Lars Serrander hjälper till med kalkyl- och stomritning. 
 Vårstädningen, Hem och skola, fungerade bra. 
 Sauli har beställt en rökdetektor till nodrummet. 
  
§3 
Ekonomi Fortsatt god. 
  
§4 
Tillbyggnad Vi tittade på de nya ritningarna. 
 Vi söker bygglov. 
 Fortsätter diskussionen på årsmötet.    
  
§5 
Uthyrning Allhallen är inte mycket ”extrauthyrt” nu under våren, som 

vanligt. Det ska vara en till pingisturnering och Bif anordnar en 
ledarutbildning under våren. 

§6 
Gymmet Charlotte och Simon gör en liten inventering över vad som  
 behövs till gymmet. De köper bla in nya mattor, balansbräda,  
 stereo till gymmet. 



§7 
Årsmötet Vi måste ha en ersättare för Gerd till styrelsen. Caroline  
 kontaktar valberedningen.  
 Bokslutet är klart. 
 Anders har gjort klart den nya arbetsplanen. 
 Vi gick igenom verksamhetsberättelsen som Caroline och Sauli 
 skrivit.  
 Carina mailar ut arbetsplanen och verksamhetsberättelsen till 
 föreningarna före årsmötet (Caroline mailar originalen till  
 Carina). 
 Caroline beställer mat till årsmötet. 
  
§8 
Övriga frågor Kent har installerat en ny hög kran för vattenflaskor på en av 

toaletterna på bottenvåningen. 

 Bosse har läst av energimätaren i skolan. 

 Per Lundin köper in en ny mikrofonkabel och ett nytt 
mikrofonstativ (halva det gamla har försvunnit). 

 Relativt ofta fungerar inte ljudet på onsdagar när drillen är där. 
Jörgen har bytt säkring, men ändå fungerar det ofta inte. Vem 
spelar för högt eller gör något annat fel före drillen? 

 Pingisen har önskat fler nycklar, men vi erbjuder dem ett 
säkerhetsskåp där de kan förvara sina saker istället. Kan Sauli 
fixa ett skåp? 

 Pingisen önskar att vi köper in ett kylskåp med glasdörr att 
använda vid turneringar. Vi kollar vad ett sådant kostar. 

 Våra stekpannor i köket har försvunnit. Charlotte pratar med 
Maria Glemfelt om en inventeringslista/inköpslista och gör en 
inventering av köket. 

§9 
Nästa möte Vi har ett konstituerande sammanträde direkt efter årsmötet. 
 Årsmötet är den 15 april kl 19.00. Styrelsen samlas kl 18.00. 

 Vid protokollet.: Justeras: 

 Carina Lundin Caroline Mollmyr 
 Sekreterare Vice ordförande 


