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Storviks gym  Sida: 1 

Styrelsemöte 21/10 
 

 

21 OKTOBER 2018 / KL 18:00 / Plats: Gymmet 

Närvarande 
● Tommy Dahlqvist 
● David Lindén 
● Joakim Nygren 
● Martin Hansson 
● Sara Tysklind 
● Emina Öberg 
● Per Moberg 
● Jesper Åkerlund 
● Tommy Mortimer 
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Agenda 
1. Mötesformalia 

a. Ordförande 
b. Sekreterare 
c. Justerare 

2. Medlemmar 
a. Antal, 
b. Önskemål 

3. Ekonomi, 
4. Förändringar 

a. Stora rummet 
b. Motionsrummet 
c. Lilla rummet 
d. Solariet 
e. Kontoret 

5. Underhåll 
a. Maskiner 
b. Förnödenheter 

6. Inköp 
7. Nästa möte 
8. Övriga frågor 
9. Övrigt 
10.Mötets avslutande 
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1, Mötesformalia 
Val av respektive post för detta möte. 

 
1.a, Ordförande 

Tommy Dahlqvist 
 

1.b, Sekreterare 
Joakim Nygren 

 
1.c, Justerare 

Per Moberg 
 
2, Medlemmar 
 

2.a, Antal 
Ca 540 st 

 
2.b, Önskemål 

I. Diverse utrustning till lilla rummet (Medicinbollar, Mattor, 
Kettlebells), Detta utvärderas efter ommöblering av stora 
rummet. Avvaktas tills ommöblering gjorts av stora rummet. 

II. Stock, pris och storlek skall kollas upp (förslag på märke 
“Rouge”), Jesper Åkerlund kollar upp detta. 

 
3, Ekonomi 

Vi har ett resultat just nu för detta år och det ligger på ca 50.000kr plus efter 
utgifter. 

 
  

 
 

 



2019-02-06 Protokoll styrelsemöte 20181021 - Google Docs

https://docs.google.com/document/d/1jsrQkCYxvs4AZOE1ArIuesGoByZ8zfN5Q-5dcKtso-c/edit 4/6

 

 
Storviks gym  Sida: 4 

Styrelsemöte 21/10 
 

 

 

 

4, Förändringar 
 

4.a, Stora rummet 
I. Matrix maskiner (förutom benpress) skall säljas/bytas. ABB har 

visat intresse och har kontaktats. ABB var ej intresserade. 
II. Ommöblering av bla, diverse benmaskiner. 

III. Smithmaskin skall flyttas från lilla rummet 
IV. David tar fram pris på stånglyftare/stångkil för att underlätta 

vikthantering vid tex marklyft. Jesper köper hem dessa. 
 

4.b, Motionsrummet 
I. En av motionscyklarna skall bytas mot en spinningcykel. Martin 

tar hem offert. 
 

4.c, Lilla rummet 
I. Fasta stänger skall flyttas ur detta rum, placering av dessa 

stänger är inte bestämd. 
II. Krokar till diverse utrustning för kryssdraget skall beställas och 

monteras. Krokarna finns nu hemma och skall monteras. Dessa 
monteras på arbetsdagen. 

 
4.d, Solariet 

Inget att ta upp. 
 

4.e, Kontoret 
I. Whiteboard skall beställas och monteras. Sara beställer 

Whiteboard . Montering återstår. Dessa monteras på 
arbetsdagen. 

II. En arbetsdag skall samordnas där vi rensar och möblerar om. 
Ett styrelsemöte kommer hållas i anslutning till arbetsdagen. 

 
5, Underhåll 
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5.a, Maskiner 
I. Benspark har skadad vajer. Skall bytas. Vajern finns i 

vektygsskåpet. Emina hanterar detta. 
 

5.b, Förnödenheter 
I. Glimtändare till hallbelysning behöver beställas.Sara  

6, Inköp 
I. Jesper tar hem offert på skivstång (frivändning).  Stång kostar ca 

8000kr och kommer beställas. Innan användning av denna stång skall 
det informeras hur och när man använder denna stång. Stång finns nu 
hemma. 

II. Per kollar pris på handtag/stång till kryssdrag med 2 infästningar. 
Handtag kostar ca 1000kr. Handtag  (se bild 1)  kommer beställas. 

III. Stång (se bild 2) kommer beställas efter önskemål. Stång kostar ca 
1800kr . Stång används just nu på gymmet. 

 
7, Nästa möte 

Styrelsemöte, 16/9 
 
8, Övrigt 

I. Försäkringar skall utredas vilka olyckor mm som täcks. Tommy 
kontrollerar detta. 

II. Låne-tag skall fixas. Denna tag skall användas av personer som 
behöver tillträde men ej är medlem (tex elektriker, rörmokare mm). 

III. Förslag angående att ta bort Hacklift och ersätta det med en beltsquat 
tog upp av Jesper. Utredes.  Beltsquat är beställd och levereras i 
december efter beslut på medlemsmöte. 

IV. Viktställ (väggmonterade) skall märkas med färg och text. Tommy D 
ansvarar för detta. 

V. Undersökning angående en eventuellt ny hemsida skall tas upp på 
medlemsmöte och göras en undersökning på Facebook.  Hemsidan 
håller just nu på att uppdateras efter beslut om inköp på medlemsmöte. 

VI. Styrelsen skall fundera över kommande investeringar för nästa år 
(2019). 
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VII. Storstädning av gymmet skall planeras. Kan hända att gymmet blir 
avstängt under en begränsad period. Frågor är skickade om pris, 
omfattning och längd. 

VIII. Flytande talk skall ses över om det är möjligt att få tag på. Sara tar fram 
pris och tar reda på leverantör. David tar över denna punkt. 

IX. En mindre Whiteboard önskas för tex träningsprogram. Sara Tysklind 
beställer denna. 

I. Träningsdag med Anders Bergström i Gävle diskuterades och Tommy 
Dahlqvist kontaktar Anders för mer information. 

II. Snörasskydd på taket vid entrén kom in som en synpunkt på 
medlemsmöte. Tommy Dahlqvist har gjort en felanmälan till 
fastighetsägaren. 

 
 
 
9, Mötets avslutande 

 
Ordförande Sekreterare Justerare 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


