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                                  Styrelsemöte 

      

               Tid: torsdagen den 18/8 kl. 18.00 

 

               Plats: Gymmet. 

 

               Närvarande: Lena, Thomas, 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. 

                    Lena 

                    

 

  § 4            Föregående mötesprotokoll. 

                    Gick igenom från den 31/5–22. 

 

 

  § 5            Inkomna skrivelse 

                    Inga inkomna skrivelser. 
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 § 6             Ordförande. 

 

       

                 -Flaggorna på plats 

 

                 -Hälsomässa 24/9–25/9 i Bromölla. 

                   Styrelsen beslutar att inte deltaga i mässan. 

 

                  -Larmet.  Stora kostnader för larmet. Thomas har kontakt med Securitas. 

                    Föreningen har ett år kvar på nuvarande avtal. 

                    Därefter titta på andra alternativ. 

 

                  -Viktträd. 

                     Thomas har fått offerter från företag ang. tillverkning av viktträd. 

 

                   -Öppet Hus på gymmet. 

                     Styrelsen diskuterar om att ha öppet hus. Beslut om datum tages vid nästa  

                     möte. 

 

                   -Styrelsen 

                     Linn har meddelat att hon avsäger sig styrelseuppdraget p g a omständigheter 

                     hon finns i. 

 

                     Robin kommer inte att sitta kvar i styrelsen. P g a frånvaro. 

 

                     Kenneth tar kontakt med valberedningens ordf. Ulf för att informera om 

                     situationen och behovet av nya ledamöter i styrelsen. 

 

                   - Maikontot. 

                      Mailkontot har stängts ned av Google. Thomas och Kenneth har varit i kontakt  

                      med Intendit och fått instruktioner om att öppna upp kontot. Google har nu  

                      infört en avgift för mailkontot. 

            

                    -Medlemskap. 

                      Det som gäller vid gratis medlemskap är att man har ett förtroendeuppdrag i 

                      föreningen. 

 

                     -Datorer. 

                       Det finns backup på datorerna. 
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                   -Inpasseringssystem. 

                     Thomas tar fram andra inpasseringssystem. 

 

                   -Hyreskontrakt.  

                     Det finns ett påskrivet hyreskontrakt. 

                     

- Förstärkaren.  

                      Förstärkaren är nu flyttad till kontoret. 

                      

 

  § 7             Kassörens rapport 

 

                    Ekonomisk rapport per 2022-07-31 

 

                    Inbetalda medlemsavgifter för perioden uppgick till 39 tkr. Samma period 

                    fg år uppgick medlemsavgifterna till 49 tkr. Övriga externa kostnader för 

                     månaden uppgick till 71 tkr och utgifter för personal uppgick till 0 tkr. 

                    Kostnader för avskrivningar är 12 tkr. 

                    Resultatet för perioden blev – 44 tkr. De ackumulerande intäkterna är 459 tkr 

                    och det ackumulerade resultatet en förlust med 166 tkr. 

                    Vid samma tidpunkt fg år var den ackumulerade omsättningen 433 tkr 

                     resultatet -172tk          

                                                                      

 

§ 8             Dopingansvarig/Instruktörsansvarig 

                 

                  Länsstyrelsen har skickat inbjudan till Dopingkonferens i Ronneby 

                  den 28/9. 

                   Sista anmälningsdag är den 7/9. 

                                     

§ 9           Medlemsansvarig     

 

                 576 medlemmar. 

 

 

§ 10            Lokalansvarig 

 

                   -Toasitsarna bytta.       
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§ 11             Utrustningsansvarig. 

 

                    Det behövs en genomgång av vilka maskiner som behöver service. 

 

                     Stereon fungerar. 

 

                     Mattor utbytta. 

 

                     Värdeskåpet är på plats. 

 

                     Gummiband/träningsband inköpt. 

 

                     Balansboll. Finns önskemål om inköp av en sådan boll. 

                     Lena kollar upp detta.  

                                                        
 

§ 12              Inköpsansvarig 

 

                     Inget 

                    

 

§ 13              Övriga frågor 

                       

                      Se § 6                     

 

  § 14             Nästa styrelsemöte 

                    

                      Nästa styrelsemöte tisdagen den 13/9 kl.18.00 

 

                                    

  §15                Avslutning       

 

                                        

 

 

                       Ordförande                              Sekreterare                    Justerare 

 

 

                       Thomas Johansson                 Kenneth Sjödahl             Lena Tkaczyk 
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