
  PROTOKOLL                           

Protokoll fört vid styrelsemöte för Alliansen Borgstena/Tämta Allhall.

Datum: 20 augusti 2014

Närvarande: Bosse Melvås, Sauli Hakkarainen, Herbert Eriksson, Gerd 
Dahlgren Charlotte Henriksson, Simon Wendt och Carina 
Lundin

§1
Mötet öppnas Carina hälsade oss välkomna och Sauli förklarade mötet 

öppnat.

§2
Fg protokoll Vi gick igenom föregående protokoll och konstaterar att vi haft 

en bra/skön sommar för vi har missat en del som vi nu tar tag i.

Ny stereo och t-shirtar till gyminstruktörerna är på gång.
Fläkten i köket fixar Herbert.
Sauli har köpt 3 skärmar att använda som solskydd till, 
framförallt, pingisen, de står i förrådet ovanför köket.
Krokar till volleyboll- och badmintonnäten sätter Sauli upp.
Bosse har bett Kent fixa nya högre vattenkranar.
Carina fixar kontaktlista för föreningarnas olika kassörer.
Charlotte sätter upp gymavtalet i gymet.
Sauli fixar en checklista till driftsgruppen.
Herbert uppdaterar Teknikgrupplistan.

Tillsynen av hallen under sommaren har fungerat bra. Nu 
städar Yvonne igen.

§3
Ekonomi Ekonomin är fortsatt god.

§4
Gymet Många redskap/maskiner har börjat gå sönder i gymet. Simon 

går igenom maskinerna och köper lite nytt.
Simon finns alltid i gymet på måndagar mellan kl 18-19 som 
instruktör.

Det måste alltid finnas några hundralappar i kassaskåpet om 
någon tex vill lämna tillbaka sin gymbricka.

§5
Uthyrning Drillen och pingisen har hyrt hallen några helger under hösten. 

Det kommer också att vara ett kalas och en konstkurs.



§6
Ellås gymet Ellåset in till gymet (från hallen) har gått sönder. Sauli kontaktar 

Direktlarm och ber dem laga det. Sauli frågar dem också om 
det går att programmera datorn så att det elektroniska 
dörrlåset går att hålla öppet. Detta vore praktiskt vid vissa 
arrangemang.

§7
Nodrum för fiber Herbert har satt upp en vägg i teknikrummet så att vi får ett 

separat ”nordrum”. Han ska också sätta dit en dörr. Dörren får 
vi från missionskyrkan.

Vi får 200 mb till varje våning gratis eftersom vi upplåter ett rum 
till noden för Borgstena fiberförenings räkning. Sauli kollar upp 
hur långt 200 mb x 2 räcker. Vi kan köpa 1 gb för 99 kr/månad.

§8
Elproblem Bosse kollar med Jörgen och han kan hjälpa oss med 

elproblemen i hallen, grupp 36. Vi ber honom gå igenom all el i 
hallen.

§9
Övriga frågor Har vi mailadresser som är kopplade till vår hemsida? Det vore 

bra med en adress som går till styrelsen. Vi ber Caroline kolla 
upp detta.

Lördagen den 30 augusti kl 9.00 träffas de som kan i Allhallen 
och röjer/går igenom förråden. Då passar vi också på att 
fundera/titta på den gamla vattenledningen till Pyréns. Var i 
marken går den?

Herbert ringer till kommunen och hör om vi kan få vita 
soppåsar.

Jourgruppslistan måste uppdateras. Är de som är uppsatta 
medvetna om att de är med? Vet de vad som ska göras? 

§10
Nästa möte Tisdagen den 21 oktober kl 18.30 har vi nästa sammanträde i 

hallen. Bosse fixar fikat.
Den 9 december kl 18.30 har vi årets sista styrelsemöte hemma 
hos Gerd.

Vid protokollet.: Justeras:

Carina Lundin Sauli Hakkarainen
Sekreterare Ordförande


