
  

     PROTOKOLL 
 

 
Protokoll fört vid årsmöte för Alliansen Borgstena/Tämta Allhall. 
 
Datum: 19 april 2012     
 
Tid: Kl 19.00 
 
Närvarande: Molla byalag 1 ombud, Borgstena IF 3 ombud, SMU i 

Borgstena 2 ombud, Borgstena scoutkår 1 ombud, 
Svenska kyrkan 3 ombud, Borgstena missionsförsamling 2 
ombud, Borgstena hembygdsförening 2 ombud, Skola-
hem 1 ombud. 1 revisor samt 4 ledamöter från styrelsen 
deltog också. Se namnlista som bifogas. 

 
 
 
§1 Årsmötets öppnande 

Sauli Hakkarainen förklarade mötet öppnat och hälsade 
oss alla välkomna. 
 

§2 Val av ordförande och sekreterare 
 Till ordförande för mötet valdes Sauli Hakkarainen och till 
 sekreterare valdes Carina Lundin. 
 
§3 Justering av röstlängd 

Vi beslutade att justera röstlängden till 15 ombud, 1 
revisor och 4 styrelseledamöter. 

 
§4 Val av justeringsmän 

Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Peo Persson 
och Gerd Dahlgren. 
 

§5 Mötets utlysande 
Kallelsen till årsmötet mailades ut den 8 mars -12 till 
samtliga ordföranden. Mötet beslutade godkänna att mötet 
är kallat enligt stadgarna. 
 

§6 Styrelsens årsredovisningshandlingar jämte 
revisorernas berättelse 

 Årsmötet beslutade att med godkännande lägga 
årsredovisningen för 2011 till handlingarna. 

 
§7 Beslut om fastställandet av balans och resultaträkning 

samt beslut i anledning av årets vinst eller förlust 
 Årsmötet beslutade att fastställa balans och 

resultaträkning enligt revisorernas och styrelsens förslag 
samt att med godkännande lägga dem till handlingarna. 



 
§8 Ansvarsfrihet för styrelsen 
 Mötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 

2011. Beslutet var enhälligt. 
 
§9 Ärenden som styrelsen förelägger årsmötet 
 Styrelsen föreslog att sänka hyrorna av hallen för 

ägandeföreningarna. Priser/timme. 
  1/3 2/3 Hela hallen 
 Ägandeföreningar  60:-  90:- 120 
 Andra 180:- 300:- 400:- 
 
 Ägandeföreningar Heldag 2 500:- 
  Halvdag 1 300:- 
 
 Årsmötet beslöt att de nya priserna gäller from 1 januari 

2012.  
 
§10 Ärenden/motioner som inkommit till styrelsen 
 Inga inkomna ärenden. 
 
§11 Val av ordförande samt övriga ledamöter i styrelsen 
 
 Val av ordförande Sauli Hakkarainen, omval 1 år 
 
 Övriga ledamöter Caroline Mollmyr, omval 2 år 
  Herbert Eriksson, omval 2 år 
  Carina Lundin, omval 2 år 
 
 Kvarstår 1 år Anders Glemfelt 
  Bosse Melvås 
  Leif Wendt 
 
 Det finns 9 platser i styrelsen men bara 7 är tillsatta. Kom 

gärna med förslag på nya medlemmar! 
 Hembygdsföreningen, Scouterna, SMU och Sv kyrkan 

saknar representanter i styrelsen. 
 
§12 Val av revisorer och suppleanter för dessa 
 Håkan Lindell, omval 2 år 
 Robert Persson, kvarstår 1 år 
 Arne Brenander, suppleant, omval 2 år 
 
§13 Val av valberedning 
 Pär Lorén, omval 2 år 
 Rebecka B Larsson, kvarstår 1 år 
 
 
 
 



§14 Föreningens firmatecknare 
 Årsmötet beslutade att föreningens firma tecknas av minst 

två av styrelsens medlemmar i förening. 
 Till att teckna föreningens konto i bank respektive plusgiro 

utsågs ordförande, sekreterare och kassör var för sig. 
 
§15 Styrelsens förslag till mötet 
 Bosse Melvås informerade om det nya brandlarm som är 

installerat. 
  
 Vägen runt Allhallen är ej till för parkering. Den ska nyttjas 

av utryckningsfordon. Detta är extra viktigt vid större 
sammankomster i hallen. 

 
 En ”åtgärdslista” till vår vaktmästare David, sätts upp 

innanför köket. Skriv upp det som behöver fixas i hallen. 
 
§16 Övriga frågor 
 Damlaget, Bif, önskar större mål. 
 
 Vi behöver gå över förråden och se vad som används. 
 Går det att låsa in pingisborden? Ev ta bort småskåpen i 

förrådet och bygga väggfasta istället. 
 
 Nästa storstädning, aug -12, ansvarar Svenska kyrkan för. 
 I feb -13 städar Missionskyrkan och aug -13 städar 

Hembygdsföreningen. 
 
 Det har kommit önskemål om ”engångsavgift” på gymet. 

Styrelsen funderar vidare, men ett förslag är 20:-/gång 
som läggs i en låda. 

 
§17 Mötets avslutande 
 Sauli Hakkarainen tackade alla som kommit till årsmötet 

och för förtroendet att leda arbetet ytterligare ett år. 
 
 
 
 
 
 Carina Lundin  Sauli Hakkarainen 
 Sekreterare  Ordförande 
 
 
 
 Peo Persson  Gerd Dahlgren 
 Justerare  Justerare 
 
 
Bilagor: Närvarolista 



  
 
Deltagare vid Borgstena/Tämta Hallallians årsmöte 19 april 2012  
 
Sauli Hakkarainen Bif Styrelsen 
Peo Persson Bif 
Heidi Salmenaho Bif 
Peter Ståhlman Bif 
 
Gustav Esbjörnson Molla byalag 
Caroline Mollmyr Molla byalag Styrelsen 
Leif Wendt Molla byalag Styrelsen 
 
Oskar Nordberg SMU I Borgstena 
Marcus Larsson SMU I Borgstena 
 
Pär Lorén Borgstena scoutkår 
 
Gun-Britt Andersson Svenska kyrkan 
Gerd Dahlgren Svenska kyrkan 
Rolf Svensson Svenska kyrkan 
 
Herbert Eriksson Borgstena missionsförsamling Styrelsen 
Gunnar Andreasson Borgstena missionsförsamling 
Carina Lundin Borgstena missionsförsamling Styrelsen 
 
Bo Melvås Skola-Hem Styrelsen 
 
Arne Andersson Borgstena hembygdsförening 
Stig Ahlström Borgstena hembygdsförening 
 
Håkan Lindell Revisor 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
    


