
Styrelsemöte Borgstena Allhall 
Tisdag 30:e september kl. 20:00 
Närvarande: Herbert Eriksson, Sauli Hakkarainen, Caroline Mollmyr, Leif Wendt, Anders Glemfelt, 
Kent Dahlqvist & Lars Serrander.  
 
 
§ 1 Mötet öppnas med ett stort TACK till Invigningskommittén. 
 
§ 2 Föregående mötes protokoll 

 Städningen och drift är något som kommer att ha största prioritering. 

§ 3 Ekonomi 
- Extra föreningsmötet gav styrelsen tillåtelse att uppta 1 500 000 i byggkreditiv. 
- Arrangemang är ett måste för att kunna få ett mervärde på inkomsterna. 
- Fakturor kommer in i jämn ström. 

 
§ 4 Vad har vi kvar att göra & när det skall göras. 

- Kortsystem, Lennart Röjås. 
- Trappräcken 
- Glasrutor 
- Fog 
- Trappan måste läggas upp 
- Gardiner- Sauli tar den frågan med sig 
- Belysning både inne och ute 
- Ljudanläggning, Bommar, Romerska ringar bör synkas för montering pga saxlyft. 
- Dörrar till förråd, avvakta. 
- Plus en del andra saker. 

 
§ 5 Rapport från Eurologic 
 - 35 000.- har det sålts för. Man utökar området. 
 
§ 6 Uthyrning av hallen 

- FoT, hur fakturera? Måste få ett pris som vi kan fakturera. 
- Förening och privatpersoner kommer att förskotts faktureras för den period som är 

bokad. 

 
§ 7  Hemsidan 

- Fyller på med Om oss, stadgar, styrelsen med foto och mailadress. Försöka få fram 
tydligheten med vilka som skall kontaktas för olika frågor. 

- Sponsorer och annonser skall läggas in på sidan. 
 

§ 8 Övriga frågor 

- Drifts kommitté bör sättas ihop innan nästa styrelsemöte.  Ansvarig: ? 
- Arrangemangs kommitté bör även sättas upp.   Ansvarig: ? 
- Tillbyggnad av en arbetsbod för skolan och Fribo. Ca 35 kvm. Fristad Bygg projekterar.  
- 10:e oktober kl 10.00 är det Brandtillsyn. Bo Molin kommer för inspektion. 
- Anslag och annonser för att riva gamla hallen den v.44. Öppet tider för försäljning skall 

sättas. 
- Vilka kriterier gäller för sponsor tavlan? Kriterierna har varit att man har haft del av det 



ideella arbetet och att vad vi tror har varit ”skänkning” av varor och tjänster. 
- Barn Musikal den 17-18 november. En scen måste byggas på 6x5 meter och ca 175 

stolar för publik.  
-  

 
§ 9  Nästa möte 

 15 oktober 19.00. Fotografering kommer att ske. 
 

§ 10 Mötet avslutande 

 

 

Vid protokollet den 30 september 2008 

Fredrik Nero 


