
  Sölvesborgs Gym & Fitness  
  Mötesprotokoll 
 
 

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

Styrelsemöte  
 
 
Tid:  22/1–20 kl.18.00  
 
Plats: Fysicum   
 
Närvarande: Ulf, Lena, Christian, Markus och Kenneth 
 
Frånvarande: Patric, Vicktoria. 
                          

 
 

§ 1: Mötets öppnande 
  
 
§ 2: Godkännande av dagordning 
 Ja 
 
§ 3: Val av justeringsman 
 Markus 
 
§ 4: Föregående mötesprotokoll 
 Gicks igenom från den 11/12–19.  
 
§ 5:  Inkomna skrivelser 
                        
                     - Skrivelse om avsaknad av pappershanddukar på herrarnas toalett. 
                        Hyresvärden har tagit bort handuksskåp p g av att pappershanddukar spolas  
                        ner i toaletten och orsakar stopp. 
 
                     - Rörelsevakten som reglerar ljuset i herrarnas omklädningsrum fungerar ej. 
                        Kenneth tar kontakt med hyresvärden. 
 
                     - Skrivelse ang. behov av kabinhakar. Markus ordnar detta. 
 
 
§ 6: Ordförande 
                      
                       Hemsidan-blanketten för medlemsansökan ska läggas  
                       in på hemsidan. 
                       Information om sommar kort ska läggas in på hemsidan. 
                       Sommar kort gäller perioden juni – aug. 
                       Kostnader. 1 mån./400 kr. 2 mån./500 kr. 3 mån./600: -. 
                       Christian ordnar detta.       
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               - Inkommit förfrågan från Dennis Eriksson, Cura behandlingshem. 
                 Ang. medlemskap för träning med elever från behandlingshemmet. 
                 Ulf har varit i kontakt med Dennis. 
                 Styrelsen är i behov av mer information i vilken omfattning det gäller, 
                 för att ta beslut. 
 
                -Passersystemet på gymmet. El gruppen har en genomgång på gymmet 
                  Den 30/1 kl. 15.00. 
 
                -Mikael Thörnberg, kontaktperson för Svenska styrkelyftförbundet har varit i 

kontakt med Ulf. Vill komma till föreningen för att informera sig samt ge oss 
material om doping. Lena är kontaktperson, och ser till så att styrelsen blir utbildad 
i materialet på SSF hemsida 

                Styrelsen ställer sig positiv till utbildningen. 

                Jimmy Persson från Perstorp har inkommit med förfrågan om medlemskap samt 
                få börja tävla för föreningen. Styrelsen ställer sig positiv till det. 
 
 
                - Ulf informerar om att det genomförts ominstallation av datorn på kontoret. 
 
                - Lions i Sölvesborg delar ut bidrag till ungdomsverksamhet. Ansökan ska var inne  
                  senast den 15/5–20. 
                  Styrelsen återkommer till denna ansökan.                 
                  
             
 
§7:             Kassörens rapport 
 
                   Patric är frånvarande. 
                   Ej inkommit någon Resultat- och Balansräkning från Kindbergs revision. 
        
                                                                                    
 
§ 8. Tävlingsansvarig 
                       
                      Inget att rapportera. 

 
§ 9. Dopingansvarig/Instruktörsansvarig  

 
Inget att rapportera 
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§ 10. Medlemsansvarig 
                      
                      Medlemsansvarig ej närvarande. 
                      Behov av att uppdatera medlemsantalet. 
 
 
§ 11. Lokalansvarig 
 
                     - Termostat sönder i herrarnas dusch. 
                       Kenneth kontaktar hyresvärden                 

 
 

§ 12. Utrustningsansvarig 
 
-Christian har lagat benpressen. 
 
-En crosstrainer är trasig.  
Christian har kontaktat leverantören. 

 
§ 13.  Inköpsansvarig 
         

Förslag på inköp av benpress. 
Förslag på inköp av stänger, 10 stänger med fasta vikter från 10 kg -45 kg. 
Finns en offert på 30,00 kr inkl. moms. 
 
Styrelsen beslutar att avvakta med inköp.                    
  

§ 14. Övriga frågor 
 
               
                    - Logga. Angeläget att loggan är vektoriserad. 
                      Lena tar kontakt med Carsten. 
                     
                     - Ulf har träffat valberedningen och de är igång med sitt arbete. 
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                    -Styrelsen beslutar om att Årsmöte ska hållas söndagen den 29/3 kl. 14.00. 
                      Lokal: Möllebackens matsal. 
 
                       Lenar bokar lokalen. 
                       Christian beställer mat samt lägger ut kallelse till årsmötet på sociala medier. 
 
                       Styrelsen går ut och äter den 20/3 kl. 18.30 
 
 
§ 15. Nästa möte 
 19/2–20 kl. 18.00 
 
 
 
 
§ 16.  Avslutning.  
  
 
                      Ordförande  Sekreterare  Justerare  
  
 
           
 Ulf Borgström                    Kenneth Sjödahl             Markus Ingemansson
  


