
  

Sölvesborgs Gym & Fitness 

Mötesprotokoll 

 

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

 

                                  Styrelsemöte 

      

               Tid: onsdagen den 11/1 2023 kl. 18.00 

 

               Plats: Gymmet. 

 

               Närvarande: Lena, Thomas, Patric, Christoffer, Maja, 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 30/11 2022. 

 

 

  § 5            Inkomna skrivelse 

                   - Inkommit önskemål om WiFi i träningslokalerna. Då det inte finns fiber indraget 

                     går det inte att ordna. 

 

                    -En medlem som tävlar i bikini-fitness har önskemål om att det sätts upp gardiner 

                     i den lilla träningslokalen i kardio rummet. 

                     Styrelsen beslutar att sätta upp gardiner. 

                     Lena ansvarar för att det bli gjort. 
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 § 6             Ordförande. 

 

                    -Gatupratare. Thomas har tagit fram flera alternativ. 

                      Styrelsen beslutar att avvakta med inköp. Fler alternativ ska tas fram. 

 

                     -F.d. medlemmar som inte förnyat sitt medlemskap. 

                      Styrelsen beslutar att ett sms ska skickas ut som påminnelse om att  

                      teckna nytt medlemskap. 

                      Emmy och Thomas ordnar detta utskick. 

 

                     -Intagram och Facebook. 

                      Föreningen behöver bli mer aktiv med information på sociala medier. 

 

                      -Kamerasystemet på gymmet. 

                       Oklart hur det fungerar. 

                       Patric gör en genomgång av kamerasystemet. 

 

                      -Larmet är nu komplett. 

 

                      -Vattenläckage i lokalerna. 

                        Thomas varit i kontakt med hyresvärden och som nu ska åtgärda problemet. 

 

                      -Årsmöte 

                        Styrelsen beslutar att ha Årsmöte söndagen den 26/3 kl. 14.00 i 

                        Möllebackens matsal. 

                        Lena bokar lokalen. 

                        Kenneth inhandlar smörgåstårtor. 

 

                       -Styrelsen beslutar att träffas fredagen den 24/3 kl. 18.30 för att inta mat 

                         på Salvatores restaurang. Samt att respektive får medfölja. 

                         Lena bokar bord. 
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                      -Städdag lördagen den 11/2. 

                       Styrelsen beslutar att ha en städdag mellan 10.00 -14.00. 

                       Medlemmar med ett helt års medlemskap som deltar får förlängt 

                       med en månad. 

                       Emmy sätter upp anslag om städdagen. 

 

                      -Företagspaket. 

                       Styrelsen får i uppdrag att ta fram erbjudande till företag. 

                       Styrelsen tar upp detta vid nästkommande styrelsemöte. 

                                               

                      

 

  § 7                Kassörens rapport 

 

                       Ekonomisk rapport. 

                       Föreningens konto 390 000 kr. 

                                                                                               

 

  § 8                Dopingansvarig/Instruktörsansvarig  

                       Inga instruktioner. 

 

                                     

  § 9               Medlemsansvarig     

 

                       554 medlemmar. 

 

 

 § 10               Lokalansvarig 

  

                       Se § ordförande. 

                                                      

 

 

 § 11               Utrustningsansvarig 

                     

                       -Underhåll av maskinerna i kardiorummet. 

                        Dammsugning och rengöring var 3: dje månad. 

                        En plan för underhåll av maskinerna i kardiorummet behöver 

                        upprättas. 
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 § 12              Inköpsansvarig 

                      

                     - Kryssdragmaskin från Gymleco. 

                        Styrelsen har tagit beslut om inköp.                

                                            

 

 § 13              Övriga frågor 

                       

                       Se § 6. 

 

 

 

  § 14             Nästa styrelsemöte 

                    

                      Nästa styrelsemöte onsdagen den 15/2 kl.18.00 

 

                                    

  §15                Avslutning       

 

                                        

 

 

                       Ordförande                              Sekreterare                    Justerare 

 

 

                       Thomas Johansson                 Kenneth Sjödahl             Lena Tkaczyk 

 

 

 

 

                                                                                                     
 

 


