Sölvesborgs Gym & Fitness
Mötesprotokoll
Styrelsemöte 2015-02-12

Tid

Kl.18.30

Plats

Hemma hos Carsten Johansson

Närvarande:Johan Persson
Sanne Abrahamsson
Håkan Dahl
Hampus Björk
Kari Rönkkö
Annica Lindgren
Carsten Johansson
Patric Österblad
Lena Tkaczyk

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
Annica Lindgren valdes till justeringsman.

§ 4:

Föregående mötesprotokoll
Mötesprotokollet från förra styrelsemötet godkändes och undertecknades.

§ 5:

Inkomna skrivelser
Inga inkomna skrivelser till föreningen.

§ 6:

Ordförande
Inget nytt.

§7:

Kassörens rappor
Intäkterna, som består av inbetalda medlemsavgifter, för årets första period
uppgick till 152 tkr. Det är en ökning med 32 tkr jämför med januari 2014.
Rörelseutgifterna hamnade på 48 tkr, en ökning med 10 tkr i samma jämförelse.
Det är framförallt kostnaderna för leasing av gymutrustning som den skillnaden
består av. Utgifter för personal för månaden blev 12 tkr. Också här en ökning, med
3 tkr. Kostnaderna för avskrivningar på inventarier ligger oförändrade på 20 tkr.
Resultatet för perioden blev +71 tkr som också är det totala resultatet hittills i år.
En ökad vinst för perioden jämfört med januari 2014 med 19 tkr.
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§ 8:

Tävlingsansvarig.
Annica ska betala in föreningsavgiften till SKKF.
Sanne Abrahamsson kommer att tävla för Sölvesborgs Gym & Fitness år 2015.

§ 9:

Dopingansvarig/Instruktörsansvarig.
Fyra stycken instruktioner sen förra mötet, fler inbokade.

§ 10:

Medlemsansvarig
Vi är idag 611 stycken medlemmar. Maxintaget är 700 stycken medlemmar.
Ett alternativ till medlemskontroller är att ha vårt vaktbolag till det så att vi i
styrelsen slipper den uppgiften.

§ 11:

Lokalansvarig
Kolla över offerter med olika städfirmor.
Det saknas fortfarande speglar till gymdelen, de är på ingång.
Väldigt varmt och dålig luft i damernas omklädningsrum.
Problem med läckage på flera ställen i gymmet.

§ 12:

Utrustningsansvarig.
Silikonfett till löpbanden behöver köpas in.
Ett löpband är i behov av reparation.

§ 13:

Inköpsansvarig.
Gymleco ska komma för att se över maskiner & redskap som behöver nya dynor
och fräschas upp.
Vi är i behov av en ställning till kettlebells.

§ 14:

Övriga frågor
Team Sportia i Sölvesborg kommer under mars månad ha ett erbjudande för
våra medlemmar. 15 % rabatt på hela sortimentet.

§ 15:

Nästa möte
Nästa möte blir torsdagen den 5/3 kl. 18:30 hemma hos Carsten.

§ 16:

Mötets Avslutande.
Ordförande tackade de närvarande och förklarade mötet avslutat.

Ordförande

Sekreterare

Justerare

Johan Persson

Sanne Abrahamsson

Annica Lindgren
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