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7 APRIL 2019 / KL 17:00 / Plats: Gymmet 

Närvarande 
● Terese Lindén 
● 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 

 
  

 
 

 



2019-05-03 Protokoll styrelsemöte 20190407 - Google Docs

https://docs.google.com/document/d/1sT4w4QW72PCDYfLmTM9GL8LTHT-RKKr2c5SytyV_s3c/edit 3/8

 

 
Storviks gym  Sida: 3 

Styrelsemöte 7/4 
 

 

 

 

1, Mötesformalia 
Val av respektive post för detta möte. 

 
1.a, Ordförande 

Terese Lindén 
 

1.b, Sekreterare 
Joakim Nygren 

 
1.c, Justerare 

Jesper Åkerlund 
 
2, Medlemmar 
 

2.a, Antal 
Ca 585 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. 
Martin kontrollerar utrymme för Kettlebells. Offert tas hem på 
följande Kettlebells. 
2 st 4kg 
2 st 8kg 
2 st 12kg 
2st 16kg 
2st 24kg 
1st 36kg 
1st 42kg 
 
Några offerter har mottagits. Offerterna hamnar på ca 20,000 kr. 
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3, Ekonomi 
Vi har nu separerat kassa för engångsträning och solariet.  
 
Solariet går ca 12,000 kr med vinst efter utgifter. Vi kommer investera i ett 
system för betalning och identifiering (angående åldersgränsen). Detta system 
kommer kosta 795 kr/mån. Även efter denna utgift ska solariet fortfarande gå 
med vinst. David kikar vidare på denna lösning. 
 
Intäkt/år efter investering (preliminära siffror). 
2,460 kr = 12,000 - (795*12) 
 
Intäkter från engångsträningarna under perioden Januari-Mars är ca 9000kr. 
 
Vi har ni även fixat ett swish-konto! Numret är 123 38 29 959. Utifall ni hellre 
vill betala med swish angående engångsträning kan ni fr.o.m nu göra det. 
Skriv “engångsträning” som kommentar på betalningen. QR-kod kommer 
sättas upp vid entrén.  
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4, Förändringar 
 

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

Återvinnare har visat intresse för 3 st maskiner.  Bicepsmaskin 
återstår och kommer auktioneras ut bland medlemmar (startpris 
på 1000 kr). 

II. Hacklift kommer auktioneras ut bland medlemmar (startpris på 
1000 kr). 

 
4.b, Motionsrummet 

I. En av motionscyklarna skall bytas mot en spinningcykel. Martin 
tar hem offert.  Se budgetförslag för 2019. 3 st cyklar är beställda 
från Fitness brands och kostade ca 75,000kr. 

  
4.c, Lilla rummet 

I. Montera krokar för redskap. Dessa krokar finns hemma och redo 
för montage.  Bestämde vi ngn ansvarig fö detta? 

4.d, Solariet 
I. Åldersgräns för solariet är 18 år! Eventuellt kan BankID krävas i 

framtiden för att sola. Lösning och hantering utredes. Detta 
kommer vi gå vidare med!  Betalning och identifiering kommer 
ske med en App (bl.a BankID). Detta kommer finnas på plats 
inom snar framtid. För mer information se avsnitt angående 
ekonomin. Ansvarig David 

 
4.e, Kontoret 

I. Vi skall se över systemet för inpassage. 
II. Eventuellt en ny dator tillkommer för att skilja på 

passagesystemet och övriga dokument. Joakim kollar på en 
lösning. 
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5, Underhåll 
 

5.a, Maskiner 
I. Sandpapper bör bytas på några av maskinerna. Finns hemma 

och väntar på montering.  Åtgärdat 
 

5.b, Förnödenheter 
Inga punkter 

 
6, Inköp 

I. En maskin för att träna bakdelen vid namn “Reverse hyper” 
kommer beställas. Inköpspris för ca 15.000 kr 

II. En maskin för att träna ben vid namn “knäböj och 
tåhävningsmaskin” kommer beställas när Hacklift lämnat 
byggnaden. Inköpspris ca 10,000 kr 

 
7, Nästa möte 

Styrelsemöte, 5/5 kl 17.00. 
 
8, Övrigt 

I. Snörasskydd på taket vid entrén kom in som en synpunkt på 
medlemsmöte. Tommy Dahlqvist har gjort en felanmälan till 
fastighetsägaren.  Terese har tagit över denna punkt 

II. Temakvällar kommer utvärderas inför 2019. Möjliga former 
kommer vara tex PT, rehab och styrkelyft.  Eventuellt kommer vi 
ha besök med en person som har stor erfarenhet inom styrkelyft 
innan sommaren. 

III. Nytt lås kommer monteras på dörr in till kontor. Martin beställer 
12 st nycklar. Vi kommer även upprätta en lista för att kvittera ut 
nycklar. 

IV. Förslag för att dela upp sysslor i styrelsen kommer tas fram. 
David och Terese kikar på ett utkast under våren. 

V. Fr.o.m. 7/4 är det beslutat att personen som har styrelsens 
mobiltelefon och hanterar mottagande av nya medlemmar 
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kommer ändras varje månad. Den som tar över mobiltelefonen 
bestäms av ett rullande schema. Övertagandet kommer ske 
varje styrelsemöte. En deltagare i styrelsen kommer inte vara 
med då det anses att Joakim har redan tillräckligt att utföra. 

 
 

 
Dokument exkluderas som ska lämnas till bank med följande uppgifter. 

I. Konstituering 
II. Firmatecknare 

 
Konstituering 
Ordförande: Terese Lindén 
Kassör: David Lindén 

 
Firmatecknare 
Firman tecknas var för sig av ordförande och en ledamot. 
Kassör: David Lindén 
Ledamot: Per Moberg 
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9, Mötets avslutande 
 

Ordförande Sekreterare Justerare 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 


