Svar till motioner:
”Hitta nya alternativ till Playitas-resorna” motionär Joel Rydh och ”Sluta arrangera och annonsera
träningsresor och resor med flyg i egen regi, via tredje part eller annan leverantör” motionär Elisabet
Zöttl

Friskis&Svettis Kalmars styrelse delar motionärernas syn på vikten av att vi alla behöver bidra till en
hållbar framtid. I verksamhetsplanen för 2020 betonar vi att Friskis&Svettis ska bidra och inspirera till
välbefinnande i samhället, vilket innebär att vi alla måste bidra till en hållbar utveckling.
I nya riktlinjer för resor som vår riksorganisation har tagit fram under 2019, finns följande text:
•

”Transporten till resmålet ska vara klimatkompenserad genom oberoende, certifierad part.
Klimatkompensationen ska hanteras av den externa researrangören, enligt våra riktlinjer och
ska ingå i resans pris.

•

Deltagarna ska erbjudas möjlighet att själva klimatkompensera för uppehälle och resa
(utöver det som ingår i priset)

•

Hotell med aktivt miljöarbete ska prioriteras (t ex avseende el- och vattenförsörjning och
lokalproducerad mat).”

Detta är riktlinjer som ger oss ett tydligt förhållningssätt kring miljöfokus på eventuella framtida
träningsresor.
Friskis förhållningssätt har alltid varit att erbjuda möjlighet att skapa en god vana när det gäller
träning. Särskilda satsningar och träningsresor har varit ett komplement till det ordinarie utbudet. Ett
exempel är de resor som arrangerats till Playitas vid tre tillfällen. Styrelsen har redan under hösten
2019 beslutat att inte ordna någon träningsresa till Playitas under 2020 i föreningens regi.
Samtidigt har några medlemmar tagit initiativ till en friluftssektion. De kommer själva att bjuda in
andra medlemmar att följa med på fjällresa under sommaren 2020, något som styrelsen ser som ett
välkommet initiativ helt i föreningens anda.
Styrelsen kommer i enlighet med verksamhetsplanen att fortsätta utveckla verksamheten mot
långsiktig hållbarhet, vilket inkluderar eventuella framtida beslut om resor i egen regi och föreslår
därför årsmötet att med hänsyn till detta se motionerna som besvarade.

