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                     Verksamhetsberättelse för 2020

Styrelsen för Sölvesborgs Gym & Fitness lämnar härmed följande redogörelse 
för verksamhetsåret 2020.
Årsmötet äger rum i Möllebackens matsal den 28/3 kl. 14.00

Styrelsen har under året bestått av:

Christian Robertsson– Ordförande.

Patric Österblad – Kassörombud.

Lena Tkaczyk – Dopingansvarig/Instruktörsansvarig. Lokalansvarig.

Markus Ingemansson – Utrustningsansvarig/Inköpsansvarig

                      Adam Persson – Utrustningsansvarig

                      Malin Sund – Tävlingsansvarig. Medlemsansvarig.

                      Albert Svensson – Utrustningsansvarig. 

                      Kenneth Sjödahl – Sekreterare.

                      Revisorer -       Thomas Johansson
                                                 Stefan   Nilsson     
                       

                      Valberedning -
                                                 Ulf Borgström
                                                 Frida Jörnkrants
                                                 Vicktoria Thullgren
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Verksamhetsåret 2020 präglades till stor del av den pandemi som pågick i 
landet. Tyvärr får vi nog konstatera att denna pandemi även kommer att på-
verka större delen av detta verksamhetsår.
Därför har det under året lagts mycket resurser på rengöringsmedel m.m. 
och självklart det ansvar som varje medlem har vid träning.
Uppsättning av anslag om hygien och ansvar.

-Lena Tkaczyk har varit instruktör under året.

-Lotta Pernebjer har under 2020 varit anställd som lokalvårdare.

-Medlemsförsäljningen har Emmie Kraft och Demet Ak
 varit anställda för.

-Medlemskontroller har genomförts vid flertal gånger.                     

-Vid utgången av 2020 har föreningen ca. 578 medlemmar.

-Under 2020 har styrelsen haft åtta protokollförda möten. 

-Styrelsen har aktivt arbetat mot doping. Startat en dopinggrupp.

-Informationsmaterial om doping har satts upp på gymmet.

-Hemsidan har uppdaterats.

-Kontoret har uppdaterats. Skrivare inköpt och en dator har om installerats.

-Träningsmaskiner och redskap har fortsatt att förnyas. 

-Styrelsen har infört Gästträning. Till en kostnad av 60 kr.
 Medlem har möjlighet att ta med en gäst för träning.

Verksamheten bedrivs sedan 22 år tillbaka på Fysicum, Tredenborgs-
vägen 15, Sölvesborg.  

Marknadsföring att genomförts genom ”Gatupratare” utanför ICA och COOP. 
Samt marknadsföring genom Facebook och Instagram.
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Under 2020 har styrelsen haft som mål att gymmet ska vara en trygg och säker
träningsplats. Därför har hygien, rengöring och det personliga ansvaret fått av-
görande betydelse.

Omklädning av söndriga bänkar och dynor.                                                                                   
Målet har också varit att göra träningslokalerna mer attraktiva.              

Styrelsen har under året kvalitetssäkrat administrativa rutiner ex, postgång m.m.

Fortsatta mål och visioner för 2021 är att göra lokalerna mer kreativa och 
tilltalande samt att göra medlemsförsäljningen enklare samt fortsatt rengöring
och att varje medlem tar ansvar vid träning.

Vi inom styrelsen tackar för förtroendet under 2020.

Ordförande                         Sekreterare                        Ledamot

Christian Robertsson            Kenneth Sjödahl                Lena Tkaczyk

Ledamot                              Ledamot                            Ledamot

Albert Svensson                    Patric Österblad                 Markus Ingemansson

Ledamot                               Suppleant                                        

                     Adam Persson                        Malin Sund
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