
Sölvesborgs Gym & Fitness
Mötesprotokoll

Namn Adress Postnr. Postort

Sölvesborgs Gym & Fitness Tredenborgsvägen 15 294 35 SÖLVESBORG

               Styrelsemöte
     
               Tid: onsdagen den 7/4–21 kl. 19.00

               Plats: Digitalt möte.

               Närvarande: Christian, Markus, Lena, Albert och Kenneth.

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

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

  § 3            Val av justeringsperson.
                   Lena
                   
  § 4            Föregående mötesprotokoll.
                   Gick igenom från den 3/3–21.

  § 5            Inkomna skrivelser.

- Hopprep i konditionsrummet hade varit bra.
- Gärna en lägre bänk.
- Boxningssäck och handskar.
- Trappmaskinen i behov av service.
- Pappershanddukar är ofta slut på herrarnas wc. Tvål likaså.
- Bättre kuddar till stänger.
- Lägre bänkar till oss som kör höftlyft.

                   Hopprep finns i materielrummet.
                   Kolla bänkarna.
                   Christian beställer service på trappmaskinen.
                   Fastighetsägaren har tagit bort skåp för pappershanddukar.
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  § 6            Ordförande

 § 7             Kassörens rapport

                   Ekonomiska rapporter 2021-03-31

                   Inbetalda medlemsavgifter för perioden uppgick till 76 tkr. Samma period fg år
                   uppgick medlemsavgifterna till 83 tkr. Övriga externa kostnader för månaden
                   uppgick till 90 tkr och utgifter för personal uppgick till 2 tkr. Kostnader för av-
                   skrivningar är oförändrat 13 tkr.
                   Resultatet för perioden blev -28 tkr. Det totala resultatet för året är -38 tkr.
                   Vid samma tidpunkt fg år var resultatet 130 tkr.

                   Skatt och sociala avgifter för löner i mars att betala in till Skatteverket till 
                   den 12/4 är totalt 773 kr.

                   Medlemsavgiftshöjning. 

                   På årsmötet togs beslut om att höja medlemsavgiften med 200 kr/år.
                   Styrelsen beslutar att höjningen från 1600 kr till 1800 kr ska börja gälla
                   Fr o m 1/5–21.

§ 8              Tävlingsansvarig.

                    Albert informera att det ev. kommer tävlingar till sommaren el hösten.
            

§ 9              Dopingansvarig/Instruktörsansvarig

                   Inga instruktioner.

§ 10            Medlemsansvarig

                    Ej närvarande
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§ 11            Lokalansvarig

                   Dörren till damernas omklädningsrum i behov av översyn.
                    Lena tar kontakt med fastighetsägaren.

§ 12            Utrustningsansvarig.

                  -Trappmaskinen i bebov av service.
                   
                                      

§ 13              Inköpsansvarig

                     Avvakta med inköp.

§ 14              Övriga frågor

                     -Fyllnadsval till styrelsen.
                      
                      Styrelsen beslutar att välja in Helena Grip till styrelsen för ett år.

                      Dopinggruppen.
                      Lena varit i kontakt med kommunpolisen äng dopingkontroller.
                      Albert fortsätter med detta.

                       Coronarestriktioner
                       Styrelsen diskuterar ett system för att säkra antalet som tränar.
                       Förslag på att numrera rengöringsflaskorna.

                       Skapa mer utrymme för träningsmaskiner.
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§ 15                Nästa styrelsemöte

                       Onsdagen 5/5–21 kl. 18.00      
                       Mötet kommer att hållas digitalt     

                      
§16                 Avslutning

                       Ordförande                              Sekreterare                    Justerare

                        Christian Robertsson             Kenneth Sjödahl            Lena Tkaczyk
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§ 18               Inkomna motioner.
                      Inkommit motion vad som händer med medlemskapet om gymmet måste 
                      stängas i rådande pandemi.

                      Årsmötet beslutar att vid en stängning av gymmet så kommer      
                       medlemskapet att bli vilande.

§ 19               Övriga frågor.
                      
                      -Länsstyrelsens tillsynsavdelning har varit i kontakt med föreningen.
                       Skrivelser och foton har skickats till Länsstyrelsen om hur föreningen
                        tar ansvar för gymmet.

                      -Diskussion om hur föreningen ska skapa ett system för att antalet
                        som tränar följs.
                        Styrelsen kommer att ta upp detta vid nästa styrelsemöte.

                      -Redskap och maskiner som är i behov av åtgärder.
                      - Bänkpressen
                      - Trappmaskinen i behov av service.

     
                       Nästa styrelsemöte 7/4 kl. 18.00
                    
                
                                    
 § 20                 Årsmötet avslutande.
                            
                         Ordförande tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat.

                           Ordförande                            Sekreterare                      Justerare

                           Christian Robertsson           Kenneth Sjödahl               Markus Ingemansson
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