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Styrelsemöte  
 

 

 

 

Tid: 13/3–19. 

Plats: Fysicum   

 

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

Thullgren, sammankallande i valberedningen. 

 

 

§ 1: Mötets öppnande 

  

 

§ 2: Godkännande av dagordning 

 Ja 

 

§ 3: Val av justeringsman 

                      Markus och Hampus. 

 

 

§ 4: Föregående mötesprotokoll 
 Protokoll från den 7/2–19 godkändes. 

 

 

§ 5:  Inkomna skrivelser 
Inkommit skrivelse ang. att det luktar illa i damernas omklädningsrum. 

Enl. fastighetsägaren ska det vara åtgärdat. 

 

 

§ 6: Ordförande 

 

- Förberedelse inför Årsmötet den 24/3. 

- Årsbokslut 

- Verksamhetsberättelse.  Verksamhetsberättelse godkändes och 

undertecknades. 

Patrik trycker upp kopior till årsmötet. 

                     

                      Styrelsen har tagit beslut om att avstänga en medlem tills vidare. 

                      Styrelsen gör bedömningen att medlemmen inte följt föreningens stadgar. 
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§7: Kassörens rapport 

 

                      Inbetalda medlemsavgifter för perioden uppgick till 104 tkr. Samma period fg år      

                      uppgick medlemsavgifterna till 75 tkr. Övriga externa kostnader för månaden  

                      uppgick till 47 tkr och utgifter för personal uppgick till 4 tkr. 

                      Kostnader för avskrivningar ligger på 15 tkr. 

                      Resultatet för perioden blev 33 tkr. Det totala resultatet för året är 151 tkr. 

                      Banktillgångar är 468 502 kr.  

 

                       

 

 

§ 8. Tävlingsansvarig 
Inget att rapportera. 

 

 

 

§ 9. Dopingansvarig/Instruktörsansvarig  
Lena har varit i kontakt med dopingansvariga. Det har framkommit att 

föreningen inte har något medlemskap i någon förening. Vid medlemskap i 

Riksidrottsförbundet så ingår dopingkontroller. 

Styrelsen beslutar att ansöka om medlemskap i Sydsvenska 

Styrkelyftsförbundet. 

Lena skriver ansökan. 

 

Lena har haft en instruktion. 

 

 

 

§ 10. Medlemsansvarig 

 

                       Medlemsantalet är uppdaterat till 660 medlemmar.  

                       Medlemsförteckning är uppsatt på anslagstavlan. 

 

                       Styrelsen beslutar att Emmi fortsätter med medlemsförsäljning på tisdagar 

                       och där Demet är med en tisdag/mån.  
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§ 11. Lokalansvarig 
 

Duschutrymmen i herrarnas omklädningsrum är ff. obrukbara. 

Vi tar kontakt med fastighetsägaren och kräver ett svar på när det ska 

iordningsställas. Han lovar återkomma om besked. 

 

 

§ 12. Utrustningsansvarig 
 

Markus informerar om dynor nu är omklädda. 

Offert på band till tre löpband har inkommit 11,000: - 

Styrelsen beslutar att inköpa banden.     

 

Offert på en Hack-Lift             25,000. 

Styrelsen beslutar inköp av en Hacklift.   

 

Vicktoria har förslag på inköp av material till gymmet.                           

- Nya mattor 

- Gummiband 

- Dragremmar 

- Bälten 

Styrelsen beslutar att inköpa materialet. 

Markus ombesörjer beställning. 

 

Det finns även behov av fler hyllor och skåp. 

 

§ 13.  Inköpsansvarig 

Inköp av en projektor. 

Ulf tar ansvar för det. 

  
 

§ 14. Övriga frågor 

 

                      Lena har önskemål att höja sitt arvode för instruktioner till 300: - 

                      Styrelsen beslutar att arvodet blir 300: -/instruktion. 

 

                     Websida/Hemsida. U t har varit i kontakt med företaget som sköter hemsidan. 

                     För att få kostnader och hur avtalet ser ut med företaget Weintendit AB. 

                     Kommer att redovisas på nästkommande styrelsemöte. 

 

                    Mail. Ingen har idag ansvar för alla mail som kommer till föreningens  

                    brevlåda.             

                    Vid nästa styrelsemöte ska en mailansvarig väljas. 
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                    Årsmötet. /styrelsen. 

                    Carsten och Annica kommer att avgå.  

                    Markus, Christian och Kenneth har ytterligare ett år kvar. 

                    Ulf. Patrik, Lena och Hampus ställer upp för omval. 

 

                    Nytt Taggförsäljningssystem. 

                    Den 6/3 deltog Carsten, Lena, Ulf, Patrik och Kenneth i ett videomöte. 

                    Magnus presenterade ett taggförsäljningssystem. Ett system som Magnus själv 

                    tagit fram och sålt till flera gym. 

                    Systemet har många fördelar. 

                    Styrelsen vill ha fler referenser innan ett ställningstagande om byte av  

                   Taggsystem. 

     

                                                                                                                                                                                                                  

 

 

§ 15. Nästa möte 

 11/4 kl. 18.30 

 

 

§ 16.  Avslutning.  

  

 

Ordförande  Sekreterare  Justerare  

  

 

                      Ulf Borgström                    Kenneth Sjödahl                  Markus Ingemansson 

 

 

                                                                                                              Hampus Björk 

    


