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                                  Styrelsemöte 

      

               Tid:  tisdagen 29/3–22 kl. 18.00 

 

               Plats: Gymmet. 

 

               Närvarande: Lena, Patric, Maja, Linn, Thomas och Kenneth 

                

 
 

  § 1         Mötets öppnande. 

                   Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat 

 

   

  § 2            Godkännande av dagordning. 

                    Dagordningen lästes upp och godkändes.    

 

   

  § 3            Val av justeringsperson. 

                    Maja 

                    

 

  § 4            Föregående mötesprotokoll. 

                    Gick igenom från den 21/2–22. 

 

 

  § 5            Inkomna skrivelse 

                    Inga inkomna skrivelser 
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 § 6             Ordförande. 

 

                   Se § övrigt 

         

 

  § 7             Kassörens rapport 

 

                    Ekonomisk rapport per 2022-02-28 

 

                    Inbetalda medlemsavgifter för perioden uppgick till 66 tkr. Samma period 

                    fg år uppgick medlemsavgifterna till 59 tkr. Övriga externa kostnader för 

                    månaden uppgick till 63 tkr och utgifter för personal uppgick till 2 tkr. 

                    Kostnader för avskrivningar är 12 tkr. 

                    Resultatet för perioden blev – 11tkr. De ackumulerade intäkterna är 175 tkr och 

                    det ackumulerade resultatet en vinst med 31 tkr, Vid samma tidpunkt fg år var 

                    den ackumulerade omsättningen 145 tkr resultatet – 10 tkr. 

 

                    Skatt och sociala avgifter för löner i februari att betala in till Skatteverket till 

                    den 14/3 var totalt 1 363 kr. 

                     

                                          

             

 

§ 8             Dopingansvarig/Instruktörsansvarig 

 

                   Lena informerar om utbildningar ang. doping.  Lena ska gå en digital utbildning. 

                   En utbildning i maj i Karlshamn. Det kommer information om den utbildningen. 

 

                  Albert har varit kontakt med polisen ang. dopingkontroller. 

                                     

 

 

§ 9           Medlemsansvarig     

 

                   Styrelsen diskuterar ansvaret som alla medlemmar har för föreningen och även för 

                   andra som vistas i lokalen. 

                   Maja sätter upp anslag om detta. 

                   Syftet är att få bort de som använder träningslokalerna utan att vara medlemmar. 
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§ 10            Lokalansvarig 

 

                   -Högtalarna och förstärkaren. 

                     Förstärkaren ska vara placerad på kontoret. 

                     Thomas tar kontakt med Reptail Audio ang. offert. 

                     Styrelsen diskuterar olika alternativ när det gäller musiken. 

 

                    -Lokalerna. 

                     Är i behov av en genomgång och åtgärdsplan. 

                     Thomas tar kontakt med hyresvärden för en genomgång av lokalerna. 

 

                    -Städning för styrelsen. 

                     Styrelsen beslutar att träffas söndagen 3/4 kl. 13.00 för genomgång 

                     av alla utrymmen samt städning. 

                       

                    -Pantflaskor. 

                     Styrelsen beslutar att inköpa kartonger för pantflaskor. 

                     Linn beställer pantkartonger. 

                    

 

§ 11             Utrustningsansvarig. 

 

                    -Skivorna som är uppsatta för redskap behöver justeras. 

                     Fler skivor behöver sättas upp för redskap. 

                     

                    -Dynor. 

                     Flera dynor är i behov av omklädning. 

                     Maja undersöker möjliga hantverkare för omklädning. 

 

  

                                                        
 

§ 12              Inköpsansvarig 

 

                     Inväntar leverans av en Belt-squat maskin. 

 

                     - 
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§ 13             Övriga frågor 

                       

                      -Maja kollar upp föreningen på Facebook och instagram. 

 

                      -ang. uppsättning av anslag. 

                        Inga anslag på speglar. Anslag ska sättas upp på anslagstavlan. 

                        Ingen tejp ska användas. 

 

                       - Skruvar och spik som sitter i väggar ska bort. 

 

                       -Ang. fortsatt rengöring och användande av handsprit. 

                         Styrelsen beslutar att ha kvar rengöringsmaterial och handsprit. 

                         Men att det inte längre ställs krav på rengöring. 

 

                       -Datorer 

                         Patric informerar om statusen idag och behovet av en ny dator. 

                         Styrelsen beslutar om inköp av ny dator. 

                         Patric inköper ny dator. 

  

 

  § 14               Nästa styrelsemöte 

                    

                        Nästa styrelsemöte måndagen den 25/4 kl.18.00 

 

                                    

  §15                Avslutning       

 

                                        

 

 

                       Ordförande                              Sekreterare                    Justerare 

 

 

                       Thomas Johansson                 Kenneth Sjödahl             Maja Asper 
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