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                                  Styrelsemöte 

      

               Tid: onsdagen den 12/10 kl. 18.00 

 

               Plats: Gymmet. 

 

               Närvarande: Lena, Thomas, Patric, Christoffer, Emmy 

               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 13/9–22. 

 

 

  § 5            Inkomna skrivelse 

                    Inkommit önskemål om inköp av motionscykel. 

                    Finns idag tre motionscyklar. 

                    Styrelsen beslutar att avvakta med inköp,  
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 § 6             Ordförande. 

 

   

 

                 -Nycklar. Till entrédörr, kontor och matrialrum. 

                   Ska i fortsättningen kvitteras ut. 

                   Ytterdörren i behov av sex nycklar. 

 

                  -M3Fit. Första bankdagen i månaden sätter företaget in pengar på  

                    föreningens konto. 

 

                   -Lokalvårdartjänsten. Thomas har haft en dialog med lokalvårdaren 

                    om att få ner kostnaderna för lokalvården. 

                    Förslag är att minska på tiden för lokalvården med två timmar/veckan. 

                    Styrelsen beslutar enl. förslaget. 

 

                   -Lyset i herrarnas omklädningsrum stängs inte av. 

                    Thomas och Christoffer har försökt reglera avstängningen. 

 

                   -Thomas har haft en dialog med revisionsbyrån med syfte att minska  

                     på kostnaderna för föreningen. 

                     -Fakturor läggs in på autogiro 

                     -Ekonomiska rapporter ändras till varje kvartal istället för varje månad. 

 

                    -Larmet. Thomas kommer imorgon att träffa Securitas och Elcom. 

                      Elcom kommer att installera en GSM sändare. Kostnad 4500: - 

                      Securitas kommer att kvittera ut en nyckel till entrédörren. 

 

                    -Duschen i herrarnas omklädningsrum. 

                     Thomas har en dialog med hyresvärden. Thomas har även kontakt med 

                      Ekonomigolv ang. duschväggarna. 

 

                    -Sociala medier. Instagram och Facebook.  

                      Mer marknadsföring på sociala medier. 

                      Emmy och Maja ansvarar för detta. 

 

                    -Öppet Hus. 

                      Styrelsen beslutar att ha Öppet Hus lördagen den 12/11 mellan 09.00 -15.00. 
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                  -Reklamblad/informationsblad. 

                    Emmy beställer hos Postnord om utdelning senast den 8/11. 

                                               

                      

 

  § 7             Kassörens rapport 

 

                    Ekonomisk rapport per 2022-09-30 

 

                    Inbetalda medlemsavgifter för perioden uppgick till 45 tkr. Samma period 

                    fg år uppgick medlemsavgifterna till 117 tkr. Övriga externa kostnader för 

                     månaden uppgick till 57 tkr och utgifter för personal uppgick till 0 tkr. 

                    Kostnader för avskrivningar är 12 tkr. 

                    Resultatet för perioden blev – 24 tkr. De ackumulerande intäkterna är 559 tkr 

                    och det ackumulerade resultatet en förlust med 209 tkr. 

                    Vid samma tidpunkt fg år var den ackumulerade omsättningen 646 tkr 

                     resultatet -125tk          

                                                                      

 

  § 8             Dopingansvarig/Instruktörsansvarig  

                     Lena har skrivit till kommunens hälsostrateg. Har ännu inte fått något svar. 

 

                                     

  § 9             Medlemsansvarig     

 

                    548 medlemmar. 

 

 

 § 10             Lokalansvarig 

 

                     Se § 6 ang. dusch och lyse. 
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§ 11             Utrustningsansvarig 

                    -Ett löpband som inte fungerar. 

                     Christoffer och Patric smörjer löpbanden. 

                                                        
 

§ 12              Inköpsansvarig 

                     -Viktträd. Styrelsen beslutar att beställa vikträden. 

                         

                    

 

§ 13              Övriga frågor 

                       

                     Se § 6. 

 

 

 

  § 14             Nästa styrelsemöte 

                    

                      Nästa styrelsemöte onsdagen den 30/11 kl.18.00 

 

                                    

  §15                Avslutning       

 

                                        

 

 

                       Ordförande                              Sekreterare                    Justerare 

 

 

                       Thomas Johansson                 Kenneth Sjödahl             Lena Tkaczyk 

 

 

 

 

                                                                                                     
 

 


