
Sölvesborgs Gym & Fitness
Mötesprotokoll

                                
                                    Styrelsemöte
     
         

              Tid:  onsdagen den 24/11–21 kl. 18.00

               Plats: Gymmet.

               Närvarande: Christian, Markus, Lena, Patric 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.
                    Markus
                   

  § 4            Föregående mötesprotokoll.
                    Gick igenom från den 19/10–21.

  § 5            Inkomna skrivelse
                   -önskemål om hopprep utan vajrar.

 
 § 6            Ordförande
                   -Christian har haft kontakt med representant för företaget ang. nytt 
                     taggsystem. Företaget hade inte möjlighet att komma till styrelsemötet.
                     Styrelsen få finna en annan tid för att få systemet presenterat.
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  § 7           Kassörens rapport

                   Ekonomiska rapporter per 2021-10-31

                   Inbetalda medlemsavgifter för perioden uppgick till 139 tkr. Samma period
                   fg år uppgick medlemsavgifterna till 87 tkr. Övriga externa kostnader för
                   månaden uppgick till 60 tkr och utgifter för personal uppgick till 1 tkr.
                   Kostnader för avskrivningar är 12 tkr.
                   Resultatet för perioden blev 67 tkr. Det totala resultatet för året är -58 tkr.
                   Vid samma tidpunkt fg år var resultatet – 29 tkr.

                   Skatt och sociala avgifter för löner i oktober att betala till Skatteverket
                    till den 12/11 är totalt 558 kr.

                                 
                   

§ 8              Tävlingsansvarig.

                    Inget att informera om.
            

§ 9              Dopingansvarig/Instruktörsansvarig

                   Lena har inte haft någon instruktion.

- Kommunen har inte hört av sig ang. möte om doping.

§ 10            Medlemsansvarig         
                    
                    -549 medlemmar

                     -Träningskort perioden 1/12–31/1–22.
                       1 månad – 400 kr
                       2 månader – 600 kr.
    
                   Patric informerar om att han genomfört taggkontroll.
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                   Styrelsen beslutar att vid nästa styrelsemöte göra ett schema för taggkontroller,
                   vilket ska påbörjas efter årsskiftet.

                   

             

§ 11            Lokalansvarig

                   -Duschutrymmet i herrarnas omklädningsrum är ff. inte åtgärdat.
                    Christian tar kontakt med hyresvärden snarast ang. detta.

                    Hyresvärden har bytt lampor och har fakturerat föreningen för detta.

                   

§ 12            Utrustningsansvarig.

                   Två löpband är i behov av service. Är nu åtgärdat.
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§ 13              Inköpsansvarig

Förslag på att inköpa en Belt Squat – maskin. Finns en offert sedan tidigare
från företaget Gymleco.

                     Styrelsen beslutar att inköpa en Belt Squat-maskin. 
                     Christian förhandlar och beställer maskinen.

                     

                               

§ 14              Övriga frågor

                     -Inkommit klagomål på musiken i träningslokalerna.

                      Styrelsen diskuterar olika alternativ.

- Lena informerar om att hon avvecklat sitt företag och att informationen
  om hennes företag tas bort från föreningens hemsida. 

                 
                      

- Styrelsen diskuterar kostnaderna för Securitas tillsyn över gymmet.
- Styrelsen kommer att göra en översyn och behov.

§ 15                Nästa styrelsemöte 
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                       Nästa styrelsemöte måndagen  20/12 på gymmet kl.18.00.

                      

§16                 Avslutning

                       Ordförande                              Sekreterare                    Justerare

                       Christian Robertsson              Kenneth Sjödahl           Markus Ingemansson
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