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Styrelsemöte  

 

 

Tid: 16/8 -18 

Plats: Fysicum   

 

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

 

 

§ 1: Mötets öppnande 

  

 

§ 2: Godkännande av dagordning 

 Ja 

 

§ 3: Val av justeringsman 

 Lena och Carsten. 

 

§ 4: Föregående mötesprotokoll 

 Protokoll från den 13/6 – 16 gicks igenom. 

 

§ 5:  Inkomna skrivelser 

Inkommit en skrivelse om förslag av ”lättare” träningsutrustning. 

Styrelsen ser f n inget behov för inköp av en sådan utrustning. 

 

§ 6: Ordförande 

Ärenden tas upp under paragrafen övriga frågor. 

 

§7: Kassörens rapport 

 Patrik återkommer vid nästa styrelsemöte med en ekonomisk rapport. 

                      Diskuterar vikten av att medlemskortsförsäljningen fungerar och att Tisdagar  

                      är försäljningsdag.  Ordf. Ulf samtalar med Emmy Kraft om detta. 

 

§ 8. Tävlingsansvarig 

Annica informerar om det inte är någon aktuell för tävlingsdeltagande. 

 

 

§ 9. Dopingansvarig/Instruktörsansvarig  

Inget att redovisa. 

 

§ 10. Medlemsansvarig 

 Vi diskuterar fortsatt marknadsföring och medlemsrekrytering. 

                       

- Föreläsningar 

- Gatupratare, med tydligt budskap och inte så mycket text. 

- Använda medlemmar i marknadsföring. 
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- Under september kommer vi att ha en kampanj. Medlem som rekryterar en 

ny medlem får båda en extra månad på sitt medlemskap. 

Annica sammanställer anslag om detta och som anslås på gymmet. 

Ulf och Markus informerar Emmy om kampanjen 

 

 

§ 11. Lokalansvarig 
Lena har samtalat med lokalvårdare Lotta ang. synpunkter som kommit in på 

städningen. 

Markus presenterar offerter från två städföretag. Vilket skulle innebära en 

besparing på städkostnaderna. 

Styrelsen finner Samhalls offert som intressantast. 

Markus återkommer till nästa styrelsemöte då offerten från Samhall blivit mer 

detaljerad.  

 

§ 12. Utrustningsansvarig 

Markus informerar om att en del av utrustningen kommit på plats. Resterande 

kommer i september. 

Hopprep ska inköpas. 

  

§ 13.  Inköpsansvarig 

Se § 12 

  
§ 14. Övriga frågor 

                      Miljöförbundet kommer och besiktigar lokalerna den 5/9 kl. 10.00. 

                      Carsten och Kenneth är närvarande tillsammans med fastighetsägaren. 

                       

                      Inkommit en förfrågan från en personlig coach att hyra in sig på löpband. 

                      Styrelsen är tydlig i sitt ställningstagande att alla som är i lokalerna ska ha 

                      medlemskap i föreningen. 

 

                     Hjärtstartarutbildningen som var planerad till den 23/8 föreslår styrelsen att  

                     den flyttas till den 23/9. Carsten håller i denna kontakt.                                           

 

 

§ 15. Nästa möte 

 13/9-18. 

 

§ 16.  Avslutning.  

  

 

 

Ordförande  Sekreterare  Justerare  
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