
  

Sölvesborgs Gym & Fitness 

Mötesprotokoll 
 

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

                                  Styrelsemöte 
      
               Tid:  tisdagen den 31/5 kl. 18.00 
 
               Plats: Gymmet. 
 
               Närvarande: Lena, Thomas, Maja, Patric 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 25/4–22. 
 
 
  § 5            Inkomna skrivelse 
                    Inga inkomna skrivelser. 
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 § 6             Ordförande. 
 
       
                 -Behörighet till banken. Thomas varit i kontakt med Sparbanken om vilka 
                   som har behörighet. Patric ska även kolla upp detta. 
 
                 -Flaggorna hämtade. Flaggstängerna behöver monteras ner och rengöras. 
 
                 -Fakturor. Thomas föreslår att fakturor i fortsättningen ska betalas  
                   genom autogiro. 
                   Styrelsen beslutar att det genomförs. 
 
                 -Hälsomässa 24/9–25/9 i Bromölla. 
                   Lena tar fram information om mässan. 
 
                  -Larmet.  Stora kostnader för larmet. Thomas har kontakt med Securitas. 
                    Föreningen har ett år kvar på nuvarande avtal. 
                    Därefter titta på andra alternativ. 
 
                  -Fönstren. Några fönster är ff. öppningsbara och där Securitas stänger på kvällar. 
                    Thomas tar kontakt med fastighetsägaren om att låsa alla fönster. 
 
                  -Inpasseringssystem. Kenneth tar fram information om ett annat system som 
                     används på ett gym i Sölvesborg. 
 
                  -Dopingkonferens. Kenneth informerar om den konferens som han deltog i den  
                      9/5 och som Länsstyrelsen anordnade. 
                      Viktigt är att alla styrelsemedlemmar läser minnesanteckningarna från  
                       konferensen.   
 
                   -Hyreskontrakt. Thomas informerar om att det inte finns något under- 
                       skrivet kontrakt. Thomas tar kontakt med hyresvärden. 
 
                    -Spinningskylt ska monteras ner. 
 
                    -Avtal med Stim och Sami. Styrelsen beslutar att fortsätta med nuvarande 
                      avtal. 
 

- Förstärkaren. Styrelsen beslutar att flytta förstärkaren till kontoret. 
                      Thomas ansvarar för flyttningen. 
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                   - Viktställ. Styrelsen diskutera olika alternativ för att få ordning på 
                      vikterna. 
 
                    -Lokalvårdare. Thomas tittar på olika alternativ med målet att  
                      minska på kostnaderna för städningen. 
  
 
         
 
  § 7             Kassörens rapport 
 
                    Ekonomisk rapport per 2022-04-30 
 
                   Inbetalda medlemsavgifter för perioden uppgick till 64 tkr. Samma period 
                   fg år uppgick medlemsavgifterna till 55 tkr. Övriga externa kostnader för 
                   månaden uppgick till 73 tkr och utgifter för personal uppgick till 24 tkr. 
                   Kostnader för avskrivningar är 12 tkr. 
                   Resultatet för perioden blev – 45 tkr. De ackumulerande intäkterna är 320 tkr 
                   och det ackumulerade resultatet en förlust med -20 tkr. 
                   Vid samma tidpunkt fg år var den ackumulerade omsättningen 277 tkr 
                   resultatet -93 tkr.      
 
                   Checkkonto        27 330 kr. 
 
                   Placeringskonto 475 380,20 kr. 
 
                
                     
                                          
             
 
§ 8             Dopingansvarig/Instruktörsansvarig 
 
                   Inget att informera 
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§ 9           Medlemsansvarig     
 
                 583 medlemmar. 
 
 
 
 
§ 10            Lokalansvarig 
 
                   -Ny diskbänk i köket.        
 
                     
                      
                    
 
§ 11             Utrustningsansvarig. 
 
                    Inget att informera. 
 
  
                                                        
 
§ 12              Inköpsansvarig 
 
                    - Gummiband/träningsband behöver köpas in. 
                     Maja och Thomas köper in gummiband. 
 
                     Bosuboll/balansboll. Inkommit önskemål om en sådan boll. 
                     Styrelsen beslutar att bordlägga beslutet till nästa styrelsemöte. 
 
                    
 
§ 13             Övriga frågor 
                       
                     Telefonladdaren. Flera kablar är trasiga. 
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  § 14               Nästa styrelsemöte 
                    
                        Nästa styrelsemöte torsdagen den 18/8 kl.18.00 
 
                                    
  §15                Avslutning       
 
                                        
 
 
                       Ordförande                              Sekreterare                    Justerare 
 
 
                       Thomas Johansson                 Kenneth Sjödahl             Maja Asper 
 

 
 
 

                                                                                                     
 
 


