Motion 1:
Motion gällande städningen.
Problemområde:
Strukturera upp städningen så det blir tydligare över vad som ska göras och när.
Medlemmar och även de som ska städa slipper fundera över om och när sakerna ska utföras.
Förslag:
Tydliga instruktioner när utrymmena ska städas och när.
Är bra om det är någon annan som ska städa.
Exempel:
Toaletterna tas 2ggr om dagen, direkt på morgonen och vid 15 tiden.
Golvet dammsugs 3ggr i veckan i lyftarrummet lunchtid.
Att fatta beslut på:
Tydligt städschema när städningen utförs.

Styrelsens svar:
Styrelsen har anställd personal med personalansvar i sittande styrelse som har dialog med anställda
gällande städning.

Motion 2:
Motion gällande allmän ordning i de olika rummen.
Problemområde:
Vikter, skivstänger, bänkar, gummiband mm… Ligger slängd och inte på sin plats.
Skapar irritation över att man inte hittar det man ska, samt att behöva städa efter andra.
Förslag:
Röja ordentligt i de olika rummen, fotografera och plasta in bilder på hur det ska se ut i
respektive rum.
Att fatta beslut på:
Ovanstående förslag om bilder.

Styrelsens svar:
Styrelsen föreslår att ordningsregler fastslås för gymmet.

Motion 3:
Motion gällande attityder på gymmet
Problemområde:
Det förekommer attityder och snack som inte är ok gällande diskriminering.
Kan vara så att man själv inte tänker på det men andra kan uppfatta det som stötande.
Behöver inte alltid vara riktat till någon som tränar utan allmänt snack när man pratar med
varandra.
Det kan vara att man inte gillar någon för att dom är kvinna, från annat land, har nåt
handikapp alltså lägger en värdering kring det.
Att fatta beslut på:
Bestämma kring policyn på SAK hur man pratar och uppträder mot varandra.

Styrelsens svar:
Samma svar som i motion 2.

Motion 4:
Motion gällande fika i gymmet
Problemområde:
Att inta fika och mellanmål är det många som gör när de tränar.
Vi har tyvärr inget fikarum att tillgå eller någon plats där man kan vara.
Det är olika typer av föda som intas som har olika konsistens. Vissa luktar, andra smular och
några lämnar efter sig skal etc… Som ligger och ruttnar i sopkorgen.
Förslag:
I dagsläget finns det inget bra förslag kring detta. Har man bullar etc… Som smular då kan
man ha den i papper eller påse och undvik att gå omkring.
Övrig mat, sitta i kontoret? Här funderar jag bara.
Att fatta beslut på:
Tänka på vilket fika man har med, inte gå omkring å äta, ta med sitt skräp hem.

Styrelsens svar:
Samma svar som i motion 2. Men anses även ska kontrolleras av den anställda, endast de som
arbetar på dagen eller på kvällen ska hantera musiken efter givna direktiv.

Motion 5:
Motion gällande musiken i gymmet
Problemområde:
Musiken byts och personer anser att deras musik ska spelas.
Det ska vara en lista som spelas på gymmet.
Ska inte bli sura miner eller att man ska bli ifrågasatt om det byts till rätt lista.
Att fatta beslut på:
Det som är sagt kring listan ska stå fast.
Ta med egen musik om man inte gillar musiken.

Styrelsens svar:
Samma som motion 5. Styrelsen anser även att ljudnivån kan mätas.

Motion 6:
Motion gällande volymen
Problemområde:
För hög volym.
Volymen kommer aldrig att passa alla, men att ha en volym som funkar för 80% är
önskvärd.
Musiken är ju något som är i bakgrunden, ska inte vara som en nattklubb.
Förslag:
Mäta volymen så den håller rätt decibell
Att fatta beslut på:
Ha en volym anpassad enligt arbetsmiljöreglerna över bra volym.

Styrelsens svar:
Samma som punkt motion 2.

Motion 7:
Motion gällande jackor och skor vid dålig väderlek
Problemområde:
Svårt att hänga av sig blöta jackor och skor.
Vill inte ha dom utan uppsikt om att man inte vill bli av med sakerna.
Förslag:
Gällande skor, ta med påse och förvara dom i.
Jacka, hängare i passagen mellan lyftarrummet och mellanrummet?
Att fatta beslut på:
Har inget konkret där mer än påsen till skorna.

Styrelsens svar:
Styrelsen har inget förslag på åtgärd utan vänder sig till medlemmarna för att ta in förslag.

