
Sölvesborgs Gym & Fitness 
Mötesprotokoll

Namn Adress Postnr. Postort

Sölvesborgs Gym & Fitness Tredenborgsvägen 15 294 35 SÖLVESBORG

Styrelsemöte 

Tid:  onsdagen den 13/1–21 kl.18.00

Plats:  Video-möte

Närvarande: Christian, Lena, Albert, Patric, Markus, Adam och Kenneth
                         

§ 1: Mötets öppnande

§ 2: Godkännande av dagordning
Ja

§ 3: Val av justeringsman
Lena

§ 4: Föregående mötesprotokoll

                      Gicks igenom från den 29/10–20.                

§ 5: Inkomna skrivelse

                      -förslag på att anslagen om rengöring m.m.  även skrivs på engelska
                        
                       Styrelsen ger Malin i uppdrag att göra anslagen även på engelska.

§ 6:               Ordförande

- Samtalat med Demet och Emy om att skicka påminnelse till medlemmar om att 
att deras medlemskap snart går ut.

-  Christian köper kontantkort till föreningens mobiltelefon.
-  Duschkabinerna i damernas omklädningsrum är rengjorda.
-  Styrelsen beslutar om att ha Årsmöte den 28/3 kl. 14.00.
-  Musiken fungerar. Albert har ordnat det.
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§7:               Kassörens rapport

                     Ekonomisk rapport per 2020-12-31.

                       Inbetalda medlemsavgifter för perioden uppgick till 49 tkr. Samma period 
                       fg år uppgick medlemsavgifterna till 77 tkr.
                       Övriga externa kostnader för månaden uppgick till 75 tkr och utgifter för
                       Personal uppgick till 2 tkr.
                       Kostnader för avskrivningar är oförändrat 13 tkr.
                       Resultatet för perioden blev -41 tkr.
                       Det totala resultatet för året är -89 tkr.
                 
 
                      Se bifogade bilagor.
                       Balansrapport
                       Resultatrapport
                       Ekonomisk rapport
             

§ 8.  Tävlingsansvarig
                      
                       Inget att rapportera.

§ 9. Dopingansvarig/Instruktörsansvarig  

                      Antidopinggrupp.
                      Arbetet har vilat under helgerna. Albert, Lena och Kenneth kommer att stämma 
                      och fortsätta med arbetet.               
                                     

§ 10. Medlemsansvarig
                      
                      - Medlemsantal 578.

                        
  



Sölvesborgs Gym & Fitness 
Mötesprotokoll

Namn Adress Postnr. Postort

Sölvesborgs Gym & Fitness Tredenborgsvägen 15 294 35 SÖLVESBORG

§ 11. Lokalansvarig

                      Inger att rapportera.

§ 12. Utrustningsansvarig

                      -Omklädning av dynor pågår.

                      - Nya dynor är beställda.

                     -  Löpband. Stora kostnader för att reparera det löpband som inte fungerar.
                        Christian har tagit in en offert från Nordic Gym om leasing av löpband.
                        Avtalet är på 60 månader med en månadskostnad på 1154 kr inkl. moms.
                        Det ingår service i avtalet.

                         Styrelsen beslutar att upprätta leasingavtal med Nordic Gym på två 
                         löpband.
                         Christian tar kontakt med Nordic Gym.

 § 13.  Inköpsansvarig
        
                      Markus informerar om en offert ang. mattor för inläggning i     

 parkettgolvrummet.

Styrelsen beslutar att avvakta med inköp.   

§ 14. Övriga frågor

                      - Diskussion om hur medlemmarna följer anslagen om rengöring m.m.
                        Styrelsen konstaterar att de flesta medlemmarna tar ansvar.
                        Och att det finns en god tillgång till rengöringsmedel på gymmet.

                      -Styrelsen har även tagit beslut om hur många medlemmar som får träna
                        samtidigt i lokalerna.
                        Kardiorummet – 5
                        Gymlokalen – 20

                         Malin har satt upp anslag om detta.
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- Det har framkommit att mindre barn varit med anhöriga på gymmet.
- Styrelsen vill betona att det inte är tillåtet med barn på gymmet.

§ 15. Nästa videomöte

                      Onsdagen den 10/2 kl.18.00

                      Onsdagen den 3/3 kl. 18.00

§ 16. Avslutning.

                      Ordförande Sekreterare Justerare

          
Christian Robertsson         Kenneth Sjödahl            Lena Tkaczyk


