
Sölvesborgs Gym & Fitness 
Mötesprotokoll

Styrelsemöte 2018-02-08

Tid  kl.18.30

Plats Fysicum

Närvarande:Lena Tkaczyk Ordförande
Annica Lindgren Sekreterare
Carsten Johansson
Patric Österblad
Hampus Björk

§ 1: Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 2: Godkännande av dagordning
Dagordningen lästes upp och godkändes.

§ 3: Val av justeringsman
Patric Österblad valdes till justeringsman.

§ 4: Föregående mötesprotokoll
Timern i damernas omklädningsrum har Daniel på  Elektra varit dit, och satt upp
en sensor vid den inre duschen och skall fungera. Lampor till stretchrummet och
modell 2032 batterier till brandvarnarna skall hyresvärden beställa och 
kommer till veckan. Läckaget i Cardiorummet kopplar Jimmy takfirman på 
igen för att hitta ursprunget till läckaget, kan komma från taket.
Jimmy kom på vårat möte ikväll och vi gick igenom detta.

§ 5: Inkomna skrivelser
Någon sätter upp våran ytterdörr till gymmet så vem som helst kan gå in. Har 
stått öppen vid flera tillfällen och upplevs obehagligt av medlemmar. 

§ 6: Ordförande

§7: Kassörens rapport
Inbetalt 14300 kr i medlemsavgifter.

§ 8. Tävlingsansvarig

§ 9. Dopingansvarig/Instruktörsansvarig
Inga instruktioner sen förra mötet.
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§ 10. Medlemsansvarig
Antalet medlemmar uppgår till samma som förra månaden, ca 640 st. 
medlemmar. Vi behöver ha fler taggkontroller av medlemmar. Annica och 
Patric bokar in några kontroller under en och samma vecka. Förslagsvis en jämn
vecka nu inom nästkommande vecka.  

§ 11. Lokalansvarig
Följande maskiner är lagade/åtgärdade: axelmaskin, roddmaskin, "gamla" 
bröstmaskinen och pressen. Claes har bytt vajer på hissmaskinen och köpt in 10 
meter plastad vajer 3/5 på Derome. 

  
§ 12. Utrustningsansvarig

Våran mail till hemsidan är nu ändrad, Claes har varit i kontakt med Intendit 
som har hand om vår webbsida och kan ge oss ett nytt lösenord. Kanske vi 
kommer åt vår facebooksida då också. Patric och Claes jobbar vidare med 
detta. Carsten undersöker vidare byte till LF (Länsförsäkringar). Ska vi byta 
bank bör vi ha det inskrivet i årsmötesprotokollet.

§ 13. Inköpsansvarig.
Kommit nya papper att fylla i från våran bank Sparbanken, nya behörigheter 
och uppdateringar. Vi behöver två firmatecknare i föreningen. Tidigare Johan  
och Patric, behöver en som ersätter Johan.
Carsten har beställt100 meter wire, 2 st. smala bänkar begagnade från Nordic 
Gym, ny motionscykel och två st. Kettelbells, 24 kg och 36 kg.
Dynor behöver fortfarande bytas ut, bl.a. på den liggande benpressen och övriga 
dynor. Köpa in nya dynor och klä om de gamla så vi kan ta dom och byta ut 
eftersom. Men benpressen är prio nr 1. 
 

§ 14. Övriga frågor 
Förberedelser inför Årsmötet 25/3 kl 14:00, Möllebacksskolan. Carsten ordnar 
annons i BLT och Sydöstran samt sätter upp inormation till medlemmarna på 
gymmet. Beställning av smörgåstårtor till årsmötet och städdag/inventering av 
utrustning samt uppdatering av vårt anläggningsregister mm. bestämmer vi på 
nästa möte 2018-03-08.

§ 15. Nästa möte
Nästa möte blir torsdagen den 8/3 kl. 18:30.

§ 16. Avslutning.
Ordförande tackade de få närvarande och förklarade mötet avslutat.

Ordförande Sekreterare Justerare

Lena Tkaczyk Annica Lindgren  Patric Österblad
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