
Sölvesborgs Gym & Fitness
Mötesprotokoll

Namn Adress Postnr. Postort

Sölvesborgs Gym & Fitness Tredenborgsvägen 15 294 35 SÖLVESBORG

               Styrelsemöte
     
               Tid: onsdagen den 9/6–21 kl. 18.00

               Plats: Digitalt möte.

               Närvarande: Christian, Markus, Lena, Patric.
               

  § 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 5/5–21.

  § 5            Inkomna skrivelser.

                   Inga inkomna skrivelser.
             

  § 6            Ordförande
                   

- Service genomförd på trappmaskinen
- Ett löpband ska vara bortforslat.
- El-gruppen och Christian var på plats och fixade en taggläsare som hängt sig.
- Alla batterierna är bytta på alla brandvarnare.
- Förslag inkommit om inköp av bunpervikter.
- Actiway och E-passi är vi nu knutna till, för friskvårdsbidrag via företagen.
   Kostnaderna för dessa ska vara 10% mer än ordinarie pris. Christian åter-
   kommer när allt är klart kring det.
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- Demet kommer att jobba i sommar med annat och beräknas ha mindre
   tid i sommar för taggförsäljningen. Christian ska prata med Helena 
   om hon kan ha mer tid för detta.
-  Christian har skrivit om vad som händer kring utrustning/åtgärder,
    på Instagram.
-  Christian har noterat att varje taggläsare har ett eget nummer, och nycklarna
    till dessa är omärkta och behöver märkas upp. Finns alla ?

  § 7             Kassörens rapport

                    Ekonomiska rapporter per 2021-05-31

                    Inbetalda medlemsavgifter för perioden uppgick till 67tkr. Samma period
                    fg år uppgick medlemsavgifterna till 54 tkr. Övriga externa kostnader för
                    månaden uppgick till 52 tkr och utgifter för personal uppgick till 3 tkr.
                    Kostnader för avskrivningar är oförändrat till 13 tkr.
                    Resultatet för perioden blev – 1 tkr. Det totala resultatet för året är -94 tkr.
                    Vid samma tidpunkt fg år var resultatet 86 tkr.

                    Skatt och sociala avgifter för löner i april att betala in till Skatteverket till
                    den 12/6 är totalt 774 kr.      
              
                    Summa kassa/bank 336 776kr.                                
                   

§ 8              Tävlingsansvarig.

                    Inget att informera om.
            

§ 9              Dopingansvarig/Instruktörsansvarig

                   Inget nytt och inga instruktioner i maj.

§ 10            Medlemsansvarig

                    Inget.                 
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§ 11            Lokalansvarig

                   Inget nytt, mer än att Lena bett om att sätta på AC, vilket ska vara gjort nu.
                   Filterna till AC behöver rengöras, igensatta.

§ 12            Utrustningsansvarig.

                   Inget nytt.
                                                        

§ 13              Inköpsansvarig

                     Plastbussningarna på benpress har Markus inte fått bekräftelse på,
                     han ska ringa. Bumpervikter ska kollas upp och beställas. 

§ 14              Övriga frågor

- Lena- gallret till musikanläggningen har någon varit och tryckt sönder.
   Stereoanläggningen kommer att flyttas in på kontoret.
   
   Hälsomässan i Bromölla i höst – positiv inställning till denna.
   Lena ska svara i mailförfrågan att vi vill deltaga.

§ 15                Nästa styrelsemöte

                       Detta är sista mötet inför sommaren.
                       Nästa styrelsemöte sker onsdag 18 augusti. Christian återkommer med
                       Teamz kallelse via mail enl. nu ordinarie rutiner.

                      
§16                 Avslutning

                       Ordförande                              Sekreterare                    Justerare

                       Christian Robertsson              Patric Österblad            Lena Tkaczyk
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