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Styrelsemöte  

 

 

Tid: 13/9 2018 

Plats: Fysicum   

 

Närvarande: Ulf, Lena, Carsten, Markus, Patrik, Hampus, Annica och Kenneth. 

 

 

§ 1: Mötets öppnande 

  

 

§ 2: Godkännande av dagordning 

 Ja 

 

§ 3: Val av justeringsman 

 Hampus och Markus 

 

§ 4: Föregående mötesprotokoll 

 Protokoll från den 16/8  gicks igenom. 

 

§ 5:  Inkomna skrivelser 

Inkommit en skrivelse om förslag på inköp av en ” curlbräda” 

Styrelsen beslutar att prioritera andra träningsredskap. 

 

§ 6: Ordförande 

Valberedning, Finns flertal kandidater. Valberedningen ska bestå av tre 

individer. 

Samtala med de intresserade till nästa styrelsemöte. Därefter bjuda in de tre 

intresserade till ett styrelsemöte. 

 

Taggsystemet. Diskussion om att förenkla taggsystemet. Förslag på att övergå 

till ett manuellt system. 

Carsten samtalar med El-gruppen vilka konsekvenser det får om att ta bort 

kodsystemet till taggarna. 

 

Taggförsäljningsutbildning – Onsdag 19/9 kl., 18.30, Kursledare Patrik. 
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§7: Kassörens rapport 

 Genomgång av fakturor under maj -18. 

                      Medlemsavgifter under året t o m aug. -18 108 tkr 

                      Samma period föregående år uppgick till 75 t 

 

                       

 

§ 8. Tävlingsansvarig 

Inget att rapportera. 

 

 

§ 9. Dopingansvarig/Instruktörsansvarig  

Lena har haft en instruktion sedan föregående styrelsemöte. 

 

§ 10. Medlemsansvarig 

 Angeläget att uppdatera medlemslistan. 

                      Utvärdera medlemskampanjen som nu pågår efter septembersutgång. 

Hade taggkontroll 6/9 19:15 -20:45. Alla hade tagg.  

 

§ 11. Lokalansvarig 
Lena informerar om den inspektionsrapport som inkommit från Miljöförbundet. 

En inspektion som genomfördes den 6/9-18. 

I rapporten konstaterades brister: 

1. Tvål saknas på damernas samt herrarnas omklädningsrum. 

2. Plåster saknas. 

3. Det finns få rengöringsflaskor samt pappershanddukar där tränings sker. 

4. Vissa maskiner hade slitna dynor. 

 

En åtgärdsplan för dessa punkter ska skickas till Miljöförbundet senast den 3/10 

-18. 

Carsten köper in en förbandstavla. 

Lena skickar en åtgärdsplan till Miljöförbundet. 

 

Miljöförbundet tog upp om vikten av renlighet och smittorisken. 

Föreslog anslag att sättas upp i träningslokalerna. 

Annica skriver ut anslag om detta. 

 

 

 

 

 

§ 12. Utrustningsansvarig 

Markus informerar om att utrustningen fortsätter att bytas ut. 
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§ 13.  Inköpsansvarig 

Datasäkerhet inte aktuellt. 

Förslag på att göra en film på gymmet för publicering på Facebook. 

Carsten kontaktar El-gruppen för installation av kamera i entrén. 

 

 

  
§ 14. Övriga frågor 

                      Styrelsen beslutar att ta in ett nytt städföretag. 

                      Finns två aktuella städföretag Orchios städ samt Samhall 

                      Orchios städs offert ligger på 9 000/mån. Samhalls offert är högre. 

                      Markus kontaktar Samhall om möjligheten att få ner kostnaderna. 

                      Förändring av städföretag ska ske fr o m den 1/11-18. 

                                    

                                                             

 

 

§ 15. Nästa möte 

 18/10 kl. 18.30 

 

§ 16.  Avslutning.  

  

 

 

Ordförande  Sekreterare  Justerare  

  

 

 

    


