
Sölvesborgs Gym & Fitness
Mötesprotokoll

Styrelsemöte

Tid:  onsdagen den 22/9–21 kl. 18.00

Plats: Gymmet

Närvarande: Christian, Markus, Lena, Patric och Kenneth.
Albert och Helena deltar digitalt.

§ 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 26/8–21.

§ 5            Inkomna skrivelse
Inga inkomna skrivelser.

§ 6            Ordförande

Christian haft kontakt med fastighetsägaren ang. duschutrymmet i herrarnas
omklädningsrum. Fastighetsägaren ska reparera utrymmet.
Styrelsen får därefter göra en besiktning hur det ser ut.
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§ 7             Kassörens rapport

Ekonomiska rapporter per 2021-08-31

Inbetalda medlemsavgifter för perioden uppgick till 97tkr. Samma period
fg år uppgick medlemsavgifterna till 53 tkr. Övriga externa kostnader för
månaden uppgick till 62 tkr och utgifter för personal uppgick till 1 tkr.
Kostnader för avskrivningar är oförändrat 13 tkr.
Resultatet för perioden blev 20 tkr. Det totala resultatet för året är – 151 tkr.
Vid samma tidpunkt fg år var resultatet -48 tkr.

§ 8              Tävlingsansvarig.

Inget att informera om.

§ 9              Dopingansvarig/Instruktörsansvarig

Lena har inte haft några instruktioner.

Lena informerar om att hälsostrategen i Sölvesborgs kommun kommer med en
inbjudan till ett möte ang. Doping och där alla gymmen i kommunen är inbjudna.
Styrelsen beslutar att deltaga med föreningens dopinggrupp som består av Lena,
Albert och Kenneth.

§ 10            Medlemsansvarig

Idag 479 medlemmar.

Patric informerar om att han gått igenom taggantalet. Och att det finns 20-tal
taggar som inte är betalda.
Styrelsen beslutar att ha ett möte med Emmy och Demet ang. detta.
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Patric och Kenneth tar detta möte.

Styrelsen diskuterar även att titta på andra system vad gäller medlemsförsäljning.

Styrelsen beslutar att börja med medlemskontroller snarast.

§ 11            Lokalansvarig

Se § 6 ang. duschutrymme.

§ 12            Utrustningsansvarig.

Inget nytt.

§ 13              Inköpsansvarig

Hopprep, kuddar och vikter har kommit.

§ 14              Övriga frågor

-Hälsomässan i Bromölla 2/10–3/10.

Lena informerar om att mässan pågår båda dagarna mellan 09.00 -17.00.

Tyvärr kan flera i styrelsen inte närvara.
Lena gör ett schema på de som kan närvara.

Montern består av ett bord på 2 x 2 m samt skärmar.
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-Presentation av föreningen och gymmet.
-Bild från gymmet.
-Erbjudande -bli medlem idag och du får t-shirt och vattenflaska.
-Tävling. Hålla en kettlebell med rak arm.

§ 15                Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte tisdagen 19/10 på gymmet kl.18.00.

§16                 Avslutning

Ordförande                              Sekreterare                    Justerare

Christian Robertsson              Kenneth Sjödahl           Lena Tkaczyk
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