
Sölvesborgs Gym & Fitness 
Mötesprotokoll

Namn Adress Postnr. Postort

Sölvesborgs Gym & Fitness Tredenborgsvägen 15 294 35 SÖLVESBORG

Styrelsemöte 

Tid:  onsdagen den 3/3–21 kl.18.00

Plats:  Video-möte

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

§ 1: Mötets öppnande

§ 2: Godkännande av dagordning
Ja

§ 3: Val av justeringsman
Lena

§ 4: Föregående mötesprotokoll

                      Gicks igenom från den 10/2–21.                

§ 5: Inkomna skrivelse

                      -Inkommit skrivelse från Länsstyrelsen. I skrivelsen informerar Länsstyrelsen
                       att de fått in synpunkter på att det är trängsel på gymmet. Och att gymmet 
                       behöver vidta åtgärder.
                       Christian tar kontakt med handläggare på Länsstyrelsen.
                                               

§ 6:               Ordförande

                     -Styrelsen beslutar att Årsmötet den 28/3 kl. 14.00 ska hållas digitalt.
                       Christian undersöker möjligheten och hur det ska fungera samt informerar 
                      om årsmötet på hemsidan och på sociala medier.

                              
                     -Christian informerar om att han tagit fram ett nytt kvitto vid medlems-
                       försäljningen.
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§7:               Kassörens rapport

                     Ekonomisk rapport per 2021-01-31

                     Inbetalda medlemsavgifter för perioden uppgick till 86 tkr. Samma period
                     fg år uppgick medlemsavgifterna till 177 tkr. Övriga externa kostnader för
                     månaden uppgick till 63 tkr och utgifter för personal uppgick till 2 tkr.
                     Kostnader för avskrivningar är oförändrat 13 tkr.
                     Resultatet för perioden blev 9 tkr.

                     Bifogade bilagor.
                     Balansrapport
                     Resultatrapport
                     Ekonomisk rapport
             

§ 8.              Tävlingsansvarig
                      
                      Inget att rapportera.

§ 9. Dopingansvarig/Instruktörsansvarig  

                      Lena har haft en instruktion.       
                     
                      -Dopinggruppens arbete har varit vilande. Det inkommer signaler på ökad 
                       doping. Dopinggruppen ska ta reda på möjligheterna att få dopingtester på 
                       gymmet.   
                                     

§ 10. Medlemsansvarig
                      
                      Inget att rapportera.

§ 11. Lokalansvarig

                      -Christian tar kontakt med fastighetsägaren ang. den faktura för lysrör
                       som han skickat till föreningen.
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§ 12. Utrustningsansvarig

                      -Maskinen för träning av utsida och insida lår behöver en översyn.
                        Albert gör detta.

                       

 § 13.  Inköpsansvarig
        
                       -Finns offert på inköp av en Belt SQuat maskin.
                         Styrelsen beslutar att avvakta med inköp.

§ 14. Övriga frågor

                      -Christian har kontakt med friskvårdsföretag. Företag som hand-
                       lägger friskvårdsbidrag för anställda på företag.
                        ActiWay och e-Passi.
                        Och där föreningen skriva avtal med dessa företag.

                        Inför Årsmötet.

                        Verksamhetsberättelsen läggs ut på hemsidan.
                         Ekonomisk årsrapport läggs ut på hemsidan.
                         Förslag på att höja medlemsavgiften med 200 kr/år.
                     

§ 15. Nästa videomöte     

                      Årsmöte den 28/3 kl. 14.00

§ 16. Avslutning.

                      Ordförande Sekreterare Justerare

          
Christian Robertsson         Kenneth Sjödahl            Lena Tkaczyk


