Styrelsemöte Borgstena Allhall
Onsdag 12 oktober 2008, kl. 17:30
Plats: Alhallen
Närvarande:
Herbert Eriksson, Kent Dahlqvist, Anders Glemfelt, Sauli Hakkarainen, Caroline Mollmyr,
Leif Wendt

§1

Mötet öppnas

§2

Genomgång av föregående protokoll
-

Sauli: tittar vidare på datum när Lennart Ö kan komma för

genomgång av maskinrummet.
-

Fredde: Protokoll på hemsidan

-

Fredde: Info om Eurologics plus länk till deras hemsida

-

Fredde: Schemat för storstädningen måste göras snarast och mailas ut

Till föreningarna
-

Fortfarande varmvatten i kallvattnet

-

Johan: Skyltar:

”OBS! Endast godkända inneskor”, 50 mm hög, 10 st
”Ej ytterskor!” 50 mm hög, 6 st,
”Förbjudet att kasta handdukar och sanitetsartiklar i toaletten” 50 mm högt, 15 st
”Ställ ytterskor inom markerat område” 50 mm, 5 st
”Lilla Bäckebol” 100 mm, 1st
”Stora Bäckebol” 100 mm, 1st
-

Förslag att alla ägarföreningar ska ha sin logga ovanför stora konferensrummet. Sauli kollar
upp vilket företag som kan göra skyltarna åt oss. Alla ägarföreningar mailar sin logga i pdf
eller JPEG till Sauli. Sauli mailar föreningarna.

-

Vägtrumman hos Bäckmans: Leif har kontaktat Sture H och de har sett över situationen.
Åtgärder görs när Vägverket gör något jobb i närheten, inte akut situation men bör göras
inom rimlig tid.

§3

Ekonomin
Handelsbanken väntar med att ta ut inteckningar tills lånebilden är klar. Anders har träffat
den nya bankchefen och det var ett positivt möte. Arbete pågår med ekonomistyrningsenheten och eventuell utökning av lån.

-

-

§4

Stabil ekonomisk situation nu
Scen

- Färdig delvis till söndag 16/11, förslag att använda överbliven gummimatta. Kommer
vara 3 etage när den är klar

§5

Rapport från Eurologics
-Ca 220,000:- till dags dato

§6

Arrangemang
−

17-18/11 KDK Musikal

−

26/11 TEMA-dag Högstadiet, Framtid Fristad, Scen- skolans? Mygga-ok

−

3/1 2009 Damcup

−

7-9/1 Tränarutbildning Drill, pris kollas upp, de ska sova över i hallen

−

15/3 Musikens hus Fristad Ulf, konsert

−

påsk 09 Bröllop

§7

Hemsidan
- Viktigt att hemsidan är uppdaterad och all information är med; protokoll, stadgar osv

§8

Städning
-

Lena Johansson hjälper oss att kolla upp städutrustning och ger tips på hur ska städa

-

Listan

-

Städningen fungerar bra

-

Maskinen krånglat

§9

Övriga frågor
-

Brandvärnet; får hyra enl samma villkor som alla andra eftersom vi har samma kostnader
för den tid de vill hyra. Caroline kontaktar

-

VIDA; vi erbjuder dem ledig tid som finnas att tillgå

-

Ägarföreningarna är de enda som hyra till reducerat pris, andra får hyra till ordinarie
pris. Måste finnas ansvarig person på plats från föreningen som hyr

-

Förslag att kalla alla ordföranden till nästa styrelsemöte för information. Sauli

-

Beslut att köpa Fahlmans musikanläggning om det är bra pris. Herbert kontaktar
Lennart som tar frågan vidare samt kollar vad ett head-set kostar för ev inköp.

-

Gardiner är på gång, tyg finns (brandsäkert)

-

De som var i gamla hallen går att använda i allhallen

-

Framtid Fristad kommer ha styrelsemöte här i Allhallen på måndag 17/11, värme bör
ordnas i konferensrummet

-

Förslag: Minimi-avg för att hyra hallen + om det är mer än 100 pers; en avgift per person
En taxa för ägarföreningarna, en för kommersiella arrangemang
Caroline & Sauli ansvariga

-

Härdat golv måste fixas till bokad fest, Herrljunga Kommun har skyddsgolv att hyra ut.
Leif kollar upp möjlighet att hyra samt pris, Kent kollar om det fungerar med
masonitskivor

§ 10

-

Skrivelse från Boverket om energideklaration, måste göras av oberoende person. Herbert
undersöker vidare

-

Dörrar behöver sättas in i gymmet, maskiner kompletteras och fler ska in så vi kan hyra ut.
Sauli kollar vad det kostar att göra det färdigt. Lägg ut på hemsidan när det börjar bli klart.
Separat hyra för hallen och gymmet

-

Konferensrummen behöver kompletteras, göras i ordning och göras färdiga att hyras ut.
Förslag på tid: innan

-

Brandskydd egenkontroll måste vi göra och skickas till räddningstjänsten. Anders fyller i
almänna uppgifter, Herbert går igenom det systematiska brandskyddsarbetet
med Lennart R.
Nästa möte
onsdag 17/12 Kl. 17.30

Vid protokollet
Caroline Mollmyr

