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  Mötesprotokoll 

 

 

Namn  Adress  Postnr.  Postort 
Sölvesborgs Gym & Fitness Tredenborgsvägen 15 294 35  SÖLVESBORG 

 

Styrelsemöte  
 

 

 

Tid: 18:30 22/8–19  

 

Plats: Fysicum   

 

Närvarande: Ulf, Markus, Christian, Patrik och Kenneth. 

 

Frånvarande: Lena, Hampus, Vicktoria. 

 

 

 

§ 1: Mötets öppnande 

  

 

§ 2: Godkännande av dagordning 

 Ja 

 

§ 3: Val av justeringsman 

 Markus 

 

§ 4: Föregående mötesprotokoll 
 Gicks igenom från den 12/6–19.  

 

§ 5:  Inkomna skrivelser 
 

-Förslag på inköp av en Hex-bar ett träningsredskap. 

Styrelsen beslutar att inte inköpa en HEX bar f n. 

 

-Förslag på att ta betalt för tillfälliga besökare på gymmet. 

Styrelsen är tydliga i att gymmet är till för medlemmar. Christian kommer att ta 

med detta på Hemsidan och sociala medier. 

 

- Saknas plåster i förbandstavlan.  

Vi kollar upp detta. 

 

- Saknas karbinhakar.  

Markus kommer att in köpa karbinhakar. 

 

- Den 8/10, 18/11 har BTH föreläsningar i Fysiologi på Piren i Karlshamn. 

Kommer att anslås på anslagstavlan. 
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§ 6: Ordförande 

                      

                     - Ulf informerar om att föreningen är nära ett medlemskap i   

                        Styrkelyftsförbundet. Ulf fortsätter att slutföra detta. 

 

                     - Ulf informerar om offert på handtorkar Totalt 14 000 exkl. moms. 

                        Styrelsen beslutar bordlägga detta tills vidare. 

 

                      - Öppettider. Prövotiden för ökade öppettider med en timme går ut den sista  

                         Aug. 

                         Styrelsen beslutar att förlänga prövotiden t o m sept. månad. Kenneth  

                         kommer att besöka lokalerna framförallt fredag och lördagskvällar. För att se                     

                         hur aktiviteterna är.             

 

 

§7: Kassörens rapport 

  

                       Inbetalda medlemsavgifter för perioden uppgick till 46 tkr. Samma period 

                       Fg år uppgick medlemsavgifterna till 29 tkr. Övriga externa kostnader för 

                       Månaden uppgick till 63 tkr och utgifter för personal uppgick till 4tkr. 

                       Kostnader för avskrivningar ligger på 15 tkr. 

                       Resultatet för perioden blev -37 tkr. Det totala resultatet för året är -95tkr. 

 

 

§ 8. Tävlingsansvarig 
Inget att diskutera. 

 

§ 9. Dopingansvarig/Instruktörsansvarig  
Inget att rapportera. 

 

§ 10. Medlemsansvarig 
  

                      Föreningen har f n 665medlemmar. 

 

 

§ 11. Lokalansvarig 
Inget att rapportera. 

 

§ 12. Utrustningsansvarig 
 

Markus inköper karbinhakar. 
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§ 13.  Inköpsansvarig 

 

                      Christian informerar om att golvmattor är beställda. 

                      Vi samtalar om arbetet med att lägga in mattorna. 

 

                      Träningsmaskiner. Fortsatta mål en Ben-press.                    

 

 

  
§ 14. Övriga frågor 

 

                     - Hemsidan. Christian fortsätter kontakten med företaget som utvecklar 

                        hemsidan.  Viktigt är att mailkommunikation är kopplat till hemsidan. 

 

                     - Taggkontroller. Angeläget är att det kommer igång. 

 

                      -Taggsystemet.  Fortsätter att ta in information från andra gym om andra  

                        system. 

                          

                      - Logga. Vi diskuterar olika alternativ för att ta in förslag på ny logga. 

                        Kenneth kommer att anslå en tävling, där medlemmar får möjlighet att i 

                        komma med förslag på ny logga. Kommer att anslås på den stora väggen. 

                          

                             

                             

                                

 

§ 15. Nästa möte 

 12/9 kl. 18.30 

 

§ 16.  Avslutning.  

  

 

                      Ordförande  Sekreterare  Justerare  

  

 

           

 Ulf Borgström                    Kenneth  Sjödahl              Markus Ingemansson

   


