Å RSMÖ TE Protokoll
20220224
Närvarande på mötet: Sandra Nordin, Elin Petré, Stefan Blomqvist, Emil Zhekov, Susanne
Falk, Rebecca Lundström, Victoria Falk Jungat, Fredrik Stråhle, Karin Stråhle, Frej
Holmberg, Åsa Holmgren, Banaz Rashid, Lillis Findén, Karin Hedberg & Jan-erik Larsson
Mötets öppnande
Sandra Nordin öppnar mötet.
1. Fastställande av röstlängd för mötet(vem som har rösträtt).
14 personer närvarande med rösträtt.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
Mötet godkänner Sandra Nordin som ordförande och Victoria Falk Jungat som sekreterare

3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
Mötet väljer Susanne Falk & Elin Petré som protokolljusterare och Fredrik Stråhle som
rösträknare.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
Mötet är överens om att mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av dagordning.
Mötet fastställer dagordning.
6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
Sandra Nordin går igenom året som varit. Kraft har under pandemin kunnat ha minst ett
instruktörslett pass varje dag under året. Ett mål under året har varit att kraft ska kännas
som nära. Anti-doping har förnyats. Investerat i ny utrustning. Två fysiska träffar, en
medlemsdag har kunnat genomföras under året. Nytt för året var en julkalender på sociala
medier under december. Mål framöver är att nå ut till en större och en yngre målgrupp.
Samarbetet med ASK fortsätter med en skillnad att det kostar lika mycket oavsett vart man
köper sitt kort. 2 stycken tillfälliga scheman med en månad i taget.
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans-och resultaträkning) för det senaste
räkenskapsåret.
Elin Petré går igenom krafts ekonomi. Redovisar resultat och balansräkning. Intäkterna har
minskat under 2021 på grund av stort medlemstapp under pandemin. Kraft har mycket fasta
kostnader, exempelvis hyra för lokaler som har ökat och förmodligen kommer öka mer
under 2022. Inga utbildningar under 2021. Föreningsavgiften har varit lägre än tidigare år,
vilket speglar att kraft har haft mindre antal medlemmar.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets/räkenskapsåret.
Elin läser upp Lillis Findéns granskning av verksamhets-/räkenskapsåret. Har inga
invändningar gällande senaste verksamhets-/räkenskapsåret. Lillis styrker att styrelsen ska
avskrivas ansvar för den tiden revisionen avser.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
Mötet beslutar om ansvarsfrihet för styrelsen.

9. Fastställande av medlemsavgifter.
Medlemsavgiften är inte ändrad. Den är fortsatt inbakad i träningsavgiften. Träningskostnad är
därmed inte ändrad för 2022.
10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande
verksamhets-/räkenskapsåret.
Sandra Nordin går igenom verksamhetsplan för 2022 och lyfter de mål som är satta för
2022. Sandra tar upp ett framtida mål om att kunna erbjuda pass senare än idag. Frej frågar
hur länge munktell har öppet. Svaret är till klockan 22:00. Karin undrar om det är vi som
ska starta en efterfrågan för sena pass eller om den efterfrågan redan finns. Sandra svarar att
styrelsen hoppas på att hitta nya instruktörer som ska vilja träna andra tider än de pass Kraft
erbjuder idag. Frej ställer fråga om 5 timmars regeln för avbokningen kommer att finnas
kvar. Sandra svarar att den kommer att finnas kvar. Jan-erik ställer frågan om boka direkt
kommer at försvinna. Sandra svarar att målet är att avveckla boka direkt till sommaren. Elin
Petré presenterar krafts budget för 2022. Åsa ställer frågan om hur många medlemmar vi
har och hur många målet är att få. Elin svarar att kraft har idag cirka 170 medlemmar, målet
är 200 medlemmar.
11. Behandling av styrelsens förslag (propositioner) och i rätt tid inkomna förslag från
medlemmarna (motioner).
En motion har inkommit till styrelsen inför mötet vi mejl. Motionen berör att kraft ska börja
med Funktionell träning i ett Opengym. Sandra svarar på motionen. I det läget som Kraft är
i just nu när det kommer till ekonomi så behöver kraft tänka på intäkter just nu och inte
kostnader. De kostnader som skulle bli är bland annat ökade hyreskostnader för lokalen.
Sen behöver någon vara ansvarig för detta. Styrelsen blev motiverade av motionen men
kommer att avvakta att arbeta vidare med motionen i dagsläget. Detta även med grund i att
Kraft har ett samarbete med ASK som redan erbjuder gymträning. Karin tar upp ett förslag
att kraft ska vara bättre på att lyfta samarbetet med ASK. Sandra förtydligar att så fort vi
nyttjar salarna så måste kraft betala för dom även om någon sal står tom. När en sal är tom
kan vem som helst boka salen. Lillis lyfter frågan om styrelsen letar efter andra lokaler som
endast tillhör kraft. Sandra svarar att kraft har väldigt billiga lokaler just nu. Kraft har blivit
erbjudna att se andra lokaler men de har varit betydligt dyrare än de lokaler kraft har idag.
12. Val av
a) föreningens ordförande för en tid av två år.
Sittande ordförande Sandra blir omvald av mötet.
b) Val av sekreterare för en tid av två år.
Sittande sekreterare Victoria Falk Jungat blir omvald av mötet
c) val av ledamot 1 för en tid av två år.
Sittande ledamot Rebecca Lundström blir omvald av mötet
d) val av suppleant 1 för en tid av två år.
Sittande suppleant 1 Susanne Falk blir omvald av mötet
e) val av vakant suppleant för en tid på 1 år.
Platsen fortsätter att vara vakant
f) val av valberedning för en tid av 1 år (2 platser).
Karin Stråhle blir omvald av mötet. En vakant plats.
g) Val av revisor för en tid av 1 år.
Lillis Findén blir omvald av mötet.

13. Övriga frågor.
Fredrik lyfter att krafts medlemsgrupp på facebook har över 800 medlemmar och undrar om
det går att skicka ett meddelande till alla medlemmar för att marknadsföra kraft lite.
Styrelsen tar med sig denna fråga vidare.
Lillis tar upp möjligheten att få fler föräldrar att träna hos kraft då det finns många lokaler
runt om kraft så föräldrarna kan träna hos kraft medan barnen är på sina träningar. Styrelsen
tar med sig frågan för att skanna om området och höra av sig till olika föreningar. Emil tar
upp ett förslag om att kontakta Ica Maxi för att kunna stå hos dom och göra reklam för
kraft.
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