
Sölvesborgs Gym & Fitness 
Mötesprotokoll

Namn Adress Postnr. Postort

Sölvesborgs Gym & Fitness Tredenborgsvägen 15 294 35 SÖLVESBORG

Styrelsemöte 

Tid:  onsdagen den 30/9–20 kl.18.00

Plats: Fysicum

Närvarande: Christian, Lena, Albert, Patric, Malin och Kenneth.

Frånvarande: Markus
                         Adam
                         

§ 1: Mötets öppnande

§ 2: Godkännande av dagordning
Ja

§ 3: Val av justeringsman
Patric

§ 4: Föregående mötesprotokoll

                      Gicks igenom från den 24/8–20.                

§ 5: Inkomna skrivelse

                      Inga inkomna skrivelser.                 

§ 6: Ordförande

                      -Miljöförbundet genomförde den 15/9–20 en inspektion på gymmet.
                        Genomfördes av miljöinspektör Per Engberg.
                        Lena och Kenneth deltog från föreningen.
                        Rapport har inkommit med förslag på en åtgärdsplan som ska vara Miljö-
                        förbundet tillhanda före den 30/11.
                        Det som lyftes fram i rapporten var dynor som var slitna och spruckna.
                        Flertalet är redan åtgärdade.
                        Christian och Markus åtgärdar de som är kvar.
                        I rapporten togs upp ang. golv och väggar som var i behov av åtgärder.
                        Hyresvärden har åtgärdat en del.

                         Christian tar kontakt med Miljöförbundet ang. åtgärdsplanen.
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                   - Konkurrensverket.
                     Inkommit en enkät från Konkurrensverket om konkurrensen på gymmarknaden.
                    Sista svarsdag är 9/10.
                      Christian besvarar och skickar in enkäten.

                     -Sydsvenska styrkelyftsförbundet.
                      De önska få kontaktuppgifter till den som är tävlingsansvarig i föreningen.
                      Förbundet har fått uppgifter om att Malin Sund är tävlingsansvarig i 
                      föreningen.
                      

§7:                Kassörens rapport

                     Ekonomisk rapport per 2020-08-31

                      Inbetalda medlemsavgifter för perioden uppgick till 53 tkr. Samma period
                      fg år uppgick medlemsavgifterna till 88 tkr. Inbetalningar för försäljning
                      av kläder uppgår till 1tkr. Övriga externa kostnader för månaden uppgick
                       till 62 tkr och utgifter för personal uppgick till 0tkr.
                       Kostnader för avskrivningar är oförändrat 13 tkr. Resultatet för perioden blev 
                       - 22 tkr.
                       Det totala resultatet för året är – 48 tkr.

                        Skatt och sociala avgifter för löner i augusti att betala in till skatteverket till
                        Den 14/9 är totalt 0 kr.
               
 
                       Se bifogade bilagor.
                        Balansrapport
                        Resultatrapport
                        Ekonomisk rapport
             

§ 8.  Tävlingsansvarig
                      
                       Inget att rapportera.
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§ 9. Dopingansvarig/Instruktörsansvarig

                      Lena har inte haft några instruktioner.    

                      Antidopinggrupp.
                      Vid fg styrelsemöte valdes en arbetsgrupp. Lena. Albert och Adam.
                       Kennet ingår även i arbetsgruppen.

                       Arbetsgruppen informerar om sitt arbete.
                       Tagit kontakt med alla gym. i Sölvesborgs kommun med syfte att ta reda
                        på intresset för att bilda en övergripande antidopinggrupp.
                        Alla gym förutom ett gym har varit positiva till ett möte.
                        Målet år att ha ett möte tillsammans med hälsostrateg och polis.

                        Gruppen har även tagit hem material från Riksidrottsförbundet ang.
                        Doping.  Bl a flera affischer.
                        Styrelsen beslutar rama in och sätta upp flera affischer på gymmet.
                        Malin ansvar för inramning.

                                     

§ 10. Medlemsansvarig
                     
                     - Taggkontroller fortsätter att genomföras.
                   
                      - Medlemsantal 646.

§ 11. Lokalansvarig

                      Christian forslar bort skräpet som står utanför stora porten.

§ 12. Utrustningsansvarig

                      - Förutom Adam ingår även Christian. Markus och Albert i arbetsgruppen.
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§ 13. Inköpsansvarig
        

Förslag på inköp av en Bänkpress.
Christian tar in offert.               

§ 14. Övriga frågor

                      Se. § ordf.
                      

§ 15. Nästa möte
Torsdagen 29/10 kl. 18.00

§ 16. Avslutning.

                      Ordförande Sekreterare Justerare

          
Christian Robertsson         Kenneth Sjödahl            Patric Österblad


