Styrelsens svar på motion ”Extrapass på Friskis Norrtälje”
Medlem Anna Bernmalm har skrivit en motion gällande extrapass på Friskis i Norrtälje. Yrkandet
innefattar att gällande policy ska revideras, att medlemmarna själva ska få välja tid och träningsform,
samt att de medlemmar som undertecknat motionen ska få fortsätta att få extrapass utöver
ordinarie schema.

1. Vi säljer medlemskap och träningskort på ett schema som fastställs 2 gånger om året +
sommar och jul. Schemat är lagt med en planering utefter medlemmarnas behov.
Variationen har betydelse och att passen inte krockar eller konkurrerar med varandra.
Extrapass som tema/eventpass läggs med fördel in som en krydda i schemat.
2. Läggs extrapass in som inte är tema/eventpass utanför det ordinarie schemat utan kontroll
och med kort varsel, kommer det att urholka vårt ordinarie schema.
3. Vi har ett ansvar gentemot våra funktionärer tillika våra medlemmar att den verksamhet vi
utövar går i linje med hälsa och välmående på alla plan.
Medlemmarna har valt en styrelse som har anställt personal att leda verksamheten på bästa sätt.
Schemaläggningen ägs av kansliet, inte ledare eller receptionister. Finns önskemål om att lägga in
extrapass av något slag är det kansliet som tar beslut om det är brukbart eller ej. De extrapass som vi
jobbar med är de som står i policyn. Policydokumentet angående extrapass är framtaget från Riks
rekommendationer och innefattar den typ av extrainsatta pass som vi förhåller oss till: intropass,
kombipass, event/temapass, gästpass samt prova-på-pass.
Finns det anledning att se över schemat görs det på kansliet. Argument eller beslut att lägga in extra
ordinarie pass i schemat grundas på faktiska anledningar t.ex. statistik ur BRP (vårt bokningssystem).
Lösningar kan vara att under högt belastade perioder lägga in ordinarie extrapass under
kontrollerade former och med hänsyn till ovan nämnda punkter.
De extrapass som motionen härrör är inget tema/eventpass utan läggs in med argumentet att det är
fullbokat på de redan schemalagda passen. Statistiskt sett så fanns det i snitt 15 cyklar lediga per
pass i veckan. Endast 4 pass av 48 var fullbokade under perioden 2020-01-07 till 2020-02-17. Alltså
endast cirka 60 % beläggning. Det är inte ett tillräckligt starkt argument för att lägga in extra
ordinarie pass tillfälligt. Önskas det träningspass på andra dagar eller tider i veckan så ser kansliet
över schemat i sin helhet. De tittar på det som redan finns och om det går att justera, lägga till eller
dra ifrån. Det kan ske under pågående termin eller till nästkommande.
I vår strategi finns fyra långsiktiga mål: synas, engagera, samarbeta och växa. Att växa långsiktigt
handlar om att skapa rätt förutsättningar genom att planera schemaläggningen efter efterfrågan, att
rekrytera rätt, ha bra marknadsföring och samarbeten. Att engagera och samarbeta funktionärer,
medlemmar och ledning emellan. Vi vill synas på ett bra sätt i all kommunikation där vi lyfter fram de
extrainsatta pass vi erbjuder enligt den policy och de riktlinjer vi har att förhålla oss till.

Styrelsen föreslår årsmötet
att avslå motionen samt att med ovanstående besluta att motionen är besvarad.

