
 

            PROTOKOLL                            

Protokoll fört vid styrelsemöte för Alliansen Borgstena/Tämta Allhall. 

Datum: 20 och 21 januari 2018 

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

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

§2 
Fg protokoll Duschmunstyckena ska rensas. Bosse fixar det. 
 Snöskottningen är löst. Björn fortsätter skotta. 
  
§3 
Ekonomi Ekonomin är fortsatt god. 
 Borås stad är nöjda med redovisningen av vårt lån. 
 Vi uppdrar åt Anders att lösa ut vårt föreningslån på totalt  
 881 269 kr. 
 Anders har svarat på de sista frågorna till Arvsfonden, 10-års  
 kontrollen. 
 Anders kontaktar banken och öppnar ett swish-konto för   
 föreningen. 
 Vi beslutade att inte höja priserna för hallhyran under 2018. 
 För att få föreningspris måste alla som deltar i en aktivitet vara  
 medlemmar i någon av medlemsföreningarna.  

§4 
Vatten Skolan kommer att ansluta sig till det kommunala vattnet. Pyrén 
 och Henriksson fortsätter köpa vatten genom oss. 
  
§5 
Uthyrning Det är ingen gympa i hallen under våren pga ledarbrist. De vill  
 ändå ha kvar sin tid för att förhoppningsvis kunna starta till   
 hösten igen eller om de kommer igång med någon annan   
 form av träning. 
 April - pingistävling 
 Borås karateklubb har hyrt hallen i mars och oktober. 
 Konferensrummet är uthyrt några gånger. 



§6 
Gym Ett fönster mellan gamla gymet och caféet har gått sönder vd 

en uppvärmning av ett lag. Sauli har redan åtgärdat det. Anders 
skicka en faktura till de berörda. 

 Vi gör om gamla gymet till ett konferensrum. Caroline tittar på 
färg till väggarna. Vi installerar projektorn fast i taket. Vi flyttar 
whiteboardtavlan och köper en ny stor duk. Herbert och Gunnar 
fixar det.  

 Det ska sättas upp speglar i nya gymet. Bosse fixar det. 

 Vi sätter upp lite skyltar, bla en lapp på dörren in till nya gymet, 
från hallen, Endast för betalande gymare + lapp inne i gymmet, 
Du har väl betalt din gymavgift+ kontakt info. Anders fixar 
skyltar. 

 Vi öppnar en dörr, brandklassad, mellan nya gymet och gamla 
konferensrummet så vi får plats med alla nya maskiner. Herbert 
och Gunnar fixar detta. 

  
§7 
10-årsfest Vi firar vårt jubieum den 29 september.  
 Vi börjar dagen med en ”framtidsförmiddag”. Vi bjuder in våra 

föreningar och alla övrigt intresserade i vår bygd till att 
diskutera hur vi ser på vår framtid tillsammans. Vad vill vi, vad 
vill vi utveckla osv. Caroline och Anders är ansvariga för dagen. 

 Vi tillfrågar en grupp som kan jobba fram ett bra koncept för vårt 
firande. Sauli och Caroline är styrelserepresentanter. 

§8 
Övrigt Det är okej att det står pingisbord i huvudfoajén, men de får inte 

stå uppställda hela tiden. När de inte används ska de vikas ihop 
och förvaras jämte hissen.  

 Går det att sätta upp en utsugsfläkt i hallen? Bosse kollar upp 
det.  

  
 Hur informerar vi om våra ideella insatser i hallen? Många som 

använder hallen idag är inte medvetna om detta och har 
diverse olika krav på drift, service, förvaltning mm. De inser inte 
att vi kan ha låga priser pga alla ideella timmar som läggs ned. 
Hur förmedlar vi detta på ett bättre sätt? 

  
 Priserna för hallhyran (ej ägandeföreningarnas) ska läggas ut 

på hemsidan. Föreningspriser får man när man ringer till 
Yvonne Andersson, bokningsansvarig. 

 Caroline och Anders fixar en informationsbroschyr om hallen 
som ska delas ut till alla hushåll under våren. 

  



 Vi måste måla om hallen under våren. Vi bildar en målargrupp 
som ansvarar för detta. Herbert och Anders frågar några om 
intresse finns att hjälpa till. 

 Molla byalag är ansvariga för storstädningen under våren. 

§9 
Årsmöte  Vårt årsmöte är den 19 april kl 19.00. Carina skickar en 

inbjudan med dagordning i början av mars. 
 Sauli kontaktar valberedningen. 
 Sauli och Caroline fixar verksamhetsplanen. Anders fixar den 

ekonomiska berättelsen och långtidsarbetsplanen. 

§10 
Nästa möte Nästa styrelsemöte är den 20 mars kl 18.30. Bosse fixar fika. 

 Vid protokollet: Justeras: 

 Carina Lundin Sauli Hakkarainen 
 Sekreterare Ordförande


