
  

Sölvesborgs Gym & Fitness 

Mötesprotokoll 

 

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

 

                                  Styrelsemöte 

      

               Tid: onsdagen den 15/2 2023 kl. 18.00 

 

               Plats: Gymmet. 

 

               Närvarande: Lena, Thomas, 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. 

                    Maja 

                    

 

  § 4            Föregående mötesprotokoll. 

                    Gicks igenom från den 11/1 2023. 

 

 

  § 5            Inkomna skrivelse 

                   - önskemål om längre öppettider på gymmet. 

 

                   -önskemål om inköp av kedjor för träning av lockout. 

 

                   -installera WiFi. 

 

                   -Svartmögel i herrarnas omklädningsrum. 
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 § 6             Ordförande. 

 

                    -Gatupratare.  Är nu inköpt. 

                      Emmy ska sätta text till gatuprataren. 

                       

                     -Lamellgardiner är nu monterade i kardiorummet. 

 

                     -Sms är skickat till f d medlemmar som inte har förnyat sitt medlemskap. 

 

                     -Inkommit inbjudan till föreningen att delta på Hälsomässan i Bromölla i höst. 

                       Styrelsen beslutar att inte deltaga. 

 

                     -Föreningen har erhållit 10,000 kr i föreningsbidrag från Sparbanken. 

 

                     -Avtal med Securitas. Thomas har fortsatt förhandla med Securitas.  

                       Nuvarande avtal t o m 230630. 

                       Nytt avtal gäller fr o m 230701 med 12 mån. bindningstid. 

                       Uppsägningstid är 10 mån. 

 

                     -Serviceschema för maskinerna i kardiorummet ska upprättas. 

                       Christoffer sammanställer ett serviceschema. 

 

                      -Företagspaket. 

                       Styrelsen beslutar att avvakta med detta. 

 

                     -Hemsidan. Bilder/foton behöver uppdateras på hemsidan. 

                        Kenneth tar kontakt med Intendit om hur detta kan göras.  

 

                     -Medlemsavgifter. 

                        Styrelsen beslutar att föreslå årsmötet att höja årsmedlemskapet 

                        till 2 100 kr. Samt sex mån. medlemskap till 1200 kr. 
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  § 7                Kassörens rapport 

 

                       Ekonomisk rapport. 

                       Föreningens konto ca. 400 000 kr. 

                                                                                               

 

  § 8                Dopingansvarig/Instruktörsansvarig  

                       Inga instruktioner. 

 

                                     

  § 9               Medlemsansvarig     

 

                       531 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. 

 

                        -Ett löpband som inte fungerar. 

                          Christoffer tar kontakt med serviceföretaget om det är möjligt att reparera. 
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 § 12              Inköpsansvarig 

                      

                     - Löpband. 

                        Styrelsen tar beslut att inköpa ett löpband. 

                        Emmy ska gå igenom de alternativ som finns och återkomma 

                        till styrelsen med ett förslag.    

                                            

 

 § 13               Övriga frågor 

                       

                        Se § 6. 

 

 

 

  § 14              Nästa styrelsemöte 

                    

                       Nästa styrelsemöte onsdagen den 15/3 kl.18.00 

 

                                    

  §15                Avslutning       

 

                                        

 

 

                       Ordförande                              Sekreterare                    Justerare 

 

 

                       Thomas Johansson                 Kenneth Sjödahl             Maja Asper 

 

 

 

 

                                                                                                     
 

 


