
Från GBC Styrelse till GBC Årsmöte 2016-11-19 

 

Diskussion för input till styrelsen – Omklädningsrum Dam/Herr 

 

Bakgrund 

Damernas och herrarnas omklädningsrum är byggda olika stora. Herrarnas är större på båda våningsplanen. Frågan 

om eventuellt byte på ovanvåningen har varit uppe i flera år. 

Det är av yttersta vikt att vi använder byggnaden på bästa sätt utifrån verksamhetens behov. Det handlar inte om 

rättvisa mellan könen. Om fler män har behov av omklädningsrummen är det rätt som det är. Om fler kvinnor har 

behov av omklädningsrummen så är ett byte aktuellt. 

Styrelsen behöver mer input från fler medlemmar och lyfter därför frågan till diskussion på årsmötet: 

Hur upplever du som medlem användandet av omklädningsrummen? 

1. Vill du ha tillgång till omklädningsrum? 

a. Nej jag vill byta om hemma. 

b. Ja jag vill byta om och duscha i hallen. 

 

2. Idag, använder du omklädningsrummen? 

a. Nej jag byter om hemma för jag vill det. 

b. Nej jag byter om hemma för omklädningsrummen fyller inte mina behov. 

c. Ja men jag hänger bara av mig ytterkläder. 

d. Ja jag byter om och duschar. 

 

3. Fungerar omklädningsrummen för dig att använda som det är idag? 

a. Ja. 

b. Nej det finns allvarliga problem. 

 

4. Är en eller flera av dessa ett problem? 

a. Ytan – det är för trångt. 

b. Duschar – det är för få. 

c. Skåp – det är för få eller för många. 

d. Annat: 

e. Inga problem. 

 

Statistik 

Dam  Herr 

Yta totalt plan 1+2    Ca 1,5-2 gånger så stort båda planen 

Antal duschar totalt  11 (4 på G plan 1) 16  

Antal skåp plan 2  33 (28 på G plan 1) 56 (+ små i korridoren för alla) 

 

Antal passeringar övervåning 2016 till okt: 8 163 st  13 167 st 

Antal aktiva medlemmar i år:  769 st  708 st 

Gymkunder, fördelning kön:    Övervägande del herrar 

Allmänhet som bokar bana, fördelning kön:   Övervägande del herrar 

Företagsevent, deltagare:    Övervägande del herrar 


