Sölvesborgs Gym & Fitness
Mötesprotokoll
Styrelsemöte 2015-04-09
Tid

kl.18.30

Plats

Fysicum

Närvarande:Johan Persson
Claes Brimsjö
Lena Tkaczyk
Patric Österblad
Annica Lindgren
Carsten Johansson

Ordförande
Sekreterare

§ 1:

Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 2:

Godkännande av dagordning
Dagordningen lästes upp och godkändes.

§ 3:

Val av justeringsman
Lena Tkaczyk valdes till justeringsman.

§ 4:

Föregående mötesprotokoll
Gymleco har varit på besök för att se vad som behöver förnyas.

§ 5:

Inkomna skrivelser
ICA har erbjudit föreningen att vara med i deras hälsoportal. Offert från
Gymleco på 5 463 kr för nya delar till maskiner och bänkar.

§ 6:

Ordförande
Har pratat med fastighetsägaren angående läckage i taket och om möjligheten att
sätta in lufthandtorkar på toaletterna. Fastighetsägaren har också kontaktat en
ventilationsfirma för att förbättra ventilationen i lokalerna.

§7:

Kassörens rapport
Kassainflödet var 74 000 kr för förra månaden vilket kan jämföras med 108 000
kr samma månad förra året. Föreningen har gått 20 000:- plus för året.

§ 8.

Tävlingsansvarig
Har registrerat tävlingslicens för föreningen på SKKF.

§ 9.

Dopingansvarig/Instruktörsansvarig
Har haft ett instruktionstillfälle förra månaden.
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§ 10.

Medlemsansvarig
Föreningen har 543 medlemmar.

§ 11.

Lokalansvarig
Nya speglar har kommit på plats.

§ 12.

Utrustningsansvarig
Ska undersöka möjligheterna med nya tavlor att hänga handtag på.

§ 13.

Inköpsansvarig.
Ska köpa in olja till löpbanden, nya vristlänkar, en ny hammercurlstång och nya
curlhandtag.

§ 14.

Övriga frågor
Föreningen har beslutat att sänka åldersgränsen till 12 år i målsmans sällskap.
Den som är under 15 år får ingen egen tagg utan får gå in på förälderns tagg.
Detta sker under en utvärderingstid fram till 31 Augusti. En obehörig person har
släppts in på gymmet och då detta har skett vid flera tillfällen har styrelsen
beslutat att stänga av medlemmen som släppt in den obehöriga i 2 år.

§ 15.

Nästa möte
Nästa möte blir torsdagen den 7/5 kl. 18:30.

§ 16.

Avslutning.
Ordförande tackade de få närvarande och förklarade mötet avslutat.
Ordförande

Sekreterare

Justerare

Johan Persson

Claes Brimsjö

Lena Tkaczyk
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