
  

Sölvesborgs Gym & Fitness 

Mötesprotokoll 

 

Namn  Adress  Postnr.  Postort 
Sölvesborgs Gym & Fitness Tredenborgsvägen 15 294 35  SÖLVESBORG 

 

                                  Styrelsemöte 

      

               Tid:  måndagen 25/4 kl. 18.00 

 

               Plats: Gymmet. 

 

               Närvarande: Lena, Linn, Thomas, Robin och Kenneth. 

               Patric deltar på mobil. 

                

 
 

  § 1         Mötets öppnande. 

                   Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat 

 

   

  § 2            Godkännande av dagordning. 

                    Dagordningen lästes upp och godkändes.    

 

   

  § 3            Val av justeringsperson. 

                    Lena 

                    

 

  § 4            Föregående mötesprotokoll. 

                    Gick igenom från den 29/3–22. 

 

 

  § 5            Inkomna skrivelse 

                    Inkommit skrivelse och önskemål om: 

                  - eluttag på damernas omklädningsrum 

                  - större spegel i damernas omklädningsrum 

                  - medicinbollar till gymmet. 

                  - duschhylla till damernas omklädningsrum 

                

                    Linn inhandlar spegel samt ett större bord till konferensrummet. 

                    Linn kollar även upp medicinbollar. 
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 § 6             Ordförande. 

 

                 Thomas informerar om att han beställt 

                 - dynor, som levereras i juni. 

                  Thomas har även varit i kontakt med tapetserare Karin Linden för att 

                   få hjälp med omklädning av dynor. 

 

                  -redskapsskivorna behöver justeras, så att krokarna är i våg. 

                  -Thomas har även inhandlat en ny skiva som han kommer att sätta upp 

 

                   -Väggarna i korridoren in till kardiorummet är i behov målning 

 

                  -Thomas och Robin kommer att iordningsställa det nya konferensrummet 

 

                   -Firmatecknare. Patric ska ta kontakt med banken för att bort tidigare ordf. 

                    Christian som firmatecknare och att Thomas ges behörighet som firmatecknare 

 

                  - Förvaringsskåp. Med egna hänglås. 

                     Linn kollar upp olika alternativ. 

 

                  - Datorernas funktion är begränsad. Behov av en genomgång av datorernas  

                     funktion 

 

                    -Inkommit en förfrågan från fastighetsägaren om föreningens intresse av att 

                     använda de två flaggstängerna utanför lokalen. 

                     Styrelsen ställer sig positiv till detta. 

                     Thomas beställer två flaggor till ett pris av 3,108 kr exkl. moms. 

 

                   - Kamerabevakning. Är ur funktion. 

 

                    -Förslag på att teckna avtal med Spotify för att få ut musik i högtalarna. 

                     Thomas kollar upp vilka avtal som gäller med Spotify och Stim. 

                      

                    -Förslag på att flytta in förstärkaren till kontoret. 

                     Styrelsen beslutar att avvakta med flyttningen. 

 

                    -Inventarielista. Lena gör en genomgång av nuvarande inventarielista. 

 

                    -Ordförandepärm. 

                     Thomas informerar om att han håller på att samla all nödvändig information  

                      i pärmen och att pärmen ska vara tillgänglig på kontoret. 
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  § 7             Kassörens rapport 

 

                    Ekonomisk rapport per 2022-03-31 

 

                   Inbetalda medlemsavgifter för perioden uppgick till 81 tkr. Samma period 

                   fg år uppgick medlemsavgifterna till 76 tkr. Övriga externa kostnader för 

                   månaden uppgick till74 tkr och utgifter för personal uppgick till 1 tkr. 

                   Kostnader för avskrivningar är 12 tkr. 

                   Resultatet för perioden blev – 5 tkr. De ackumulerande intäkterna är 256 tkr 

                   och det ackumulerade resultatet en vinst med 26 tkr. 

                   Vid samma tidpunkt fg år var den ackumulerade omsättningen 221 tkr 

                   resultatet -38 tkr.                     

                     

                                          

             

 

§ 8             Dopingansvarig/Instruktörsansvarig 

 

                   Thomas informerar om att han visat gymmet för dopingansvariga från 

                   Länsstyrelsen. 

                   Kenneth kommer att delta på en utbildning den 9/5 ang. dopingfrågor. 

                                     

 

 

§ 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 fungerar. Thomas anlitat Berts Musik. 

                 

                   - ny diskbänk har installerats i köket.           

 

                     

                      

                    

 

§ 11             Utrustningsansvarig. 

 

                    Thomas kommer att ha en genomgång av utrustningen med Robin. 

 

  

                                                        
 

§ 12              Inköpsansvarig 

 

                     Inget 

 

                    

 

§ 13             Övriga frågor 

                       

                     -Lokalvårdare. 

                      Thomas varit i kontakt med lokalvårdare Lotta. 

                      Finns inget anställningsavtal. 

 

                       Lena ska ha en genomgång med Lotta ang. städschema. 

 

                      -Sommarmedlemskort 

                       Gäller perioden juni – augusti. Se föregående årsavgifter. 

                       Anslag om detta ska sättas upp på gymmet samt information på 

                        Instagram och Facebook 
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  § 14               Nästa styrelsemöte 

                    

                        Nästa styrelsemöte onsdagen den 1/6 kl.18.00 

 

                                    

  §15                Avslutning       

 

                                        

 

 

                       Ordförande                              Sekreterare                    Justerare 

 

 

                       Thomas Johansson                 Kenneth Sjödahl             Lena Tkaczyk 

 

 

 

 

                                                                                                     
 

 


