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Styrelsemöte  

 

 

Tid: 18/10 2018 

Plats: Fysicum   

 

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

 

 

§ 1: Mötets öppnande 

  

 

§ 2: Godkännande av dagordning 

 Ja 

 

§ 3: Val av justeringsman 

                      Annica och Patric. 

 

§ 4: Föregående mötesprotokoll 

 Protokoll från den 13/9 gicks igenom. 

 

§ 5:  Inkomna skrivelser 

Inga skrivelser har inkommit. 

 

 

§ 6: Ordförande 

 

Postgången -  Fakturor ska gå till postlådan på Gymmet. 

 

Medlemsavgift – Förslag på att medlemsavgiften höjs med 100:- från och med 

årsmötet. 

 

Valberedning – Flera aktuella namn till en valberedning. Nya kontakter tages 

med de aktuella personerna samt bjuda in dem till nästkommande styrelsemöte. 

 

                       Medlemsantalet – ca. 600 medlemmar. Patric gör en genomgång av                         

                       medlemsantalet. 

 

                       Uppdatering av medlemsregistret – Patric gör denna uppdatering.  

 

                       Medlemsförsäljning – Fortfarande problem med att få en kontinuitet med                        

                       försäljning på Tisdagar. Diskussion hur detta ska lösas. 
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§7: Kassörens rapport 

 Styrelsen beslutar att säga upp avtalet med Telekombolaget Tre för en sticka. 

 

                      T o m sept. har det sålts medlemsavgifter för 94.000. 

                       Samma period föregående år var 103 000: -. 

 

                       Externa kostnader för månaden var 73,000: -. 

                       Det totala resultatet för året hittills är -35,000.   

                       På banken idag finns 553,000: - 

 

                       Vi har en diskussion om var brytpunkten går för medlemsantalet för att                          

                        föreningen ska gå plus minus noll 

 

                     

 

§ 8. Tävlingsansvarig 

Inget att rapportera. 

 

 

§ 9. Dopingansvarig/Instruktörsansvarig  

Lena har haft två instruktioner sedan föregående styrelsemöte. 

 

§ 10. Medlemsansvarig 

 Patric uppdaterar medlemsregistret samt medlemsantalet. 

          

 

§ 11. Lokalansvarig 
Lena varit i kontakt med fastighetsägaren Jimmie ang. läckande kranar. Vilka nu 

är åtgärdade. 

 

Lena har skickat åtgärdsplan till Miljöförbundet. 

 

 

 

§ 12. Utrustningsansvarig 

Saknas instruktioner samt numrering av de nya träningsredskapen.  

Christian och Markus håller på med genomgång och inventering. 
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§ 13.  Inköpsansvarig 

Carsten varit i kontakt med El-gruppen. Inga problem med att ta bort 

kodsystemet. 

 

Styrelsen beslutar att inte inköpa någon ytterligare övervakningskamera. 

 

Nya taggar behöver inköpas. – Annica ordnar inköp imorgon fredag. 

 

  
§ 14. Övriga frågor 

                      

                      Lokalstädningen – Fortsatt diskussion hur den fortsatta lokalstädningen ska  

                      fungera. 

                      Inget kontrakt är skrivet med en ny lokalvårdare. 

                      Styrelsen beslutar att ordf. och Lena har ett samtal med nuvarande lokalvårdare. 

                      Det tidigare beslutet om nytt städföretag fr o m 1/11 framflyttas. 

                                    

                                                             

 

 

§ 15. Nästa möte 

 7/11 kl. 18.30 

 

§ 16.  Avslutning.  

  

 

 

Ordförande  Sekreterare  Justerare  

  

 

 

    


