Sammanfattning av styrelsesammanträde Friskis&Svettis Visby
DATUM: 2020-08-25 TID: 18:30-20:30 PLATS: Idrottens Hus, Visby.
NÄRVARANDE: Peter de Clairac, Patrick Ryott, Eva Bofride, Marika Olofsson, Andreas Stengård,

Malte Nilsson, Ethel Forsberg, Elin Nysten, Elisabeth Söderbäck.
Adjungerad: Frida Engström, verksamhetschef.
Öppnande. Ordförande Peter de Clairac hälsade alla välkomna och öppnade sammanträdet.
Justering. Till att jämte ordförande justera kvällens protokoll valdes Marika Olofsson.
Föregående protokoll lades till handlingarna utan åtgärd.
Ekonomisk uppföljning. Kassören Andreas Stengård gick igenom det ekonomiska läget som ser
förhållandevis bra ut, trots coronapandemin.
Frida och Andreas ska se över hur den ekonomiska uppföljningen ska skötas och hur mycket
som framöver ska läggas på Grant Thornton.
Rapport från verksamhetsledaren.
-

Funkisdag arrangeras på lördag 14.30 Hotel Kokoloko.
Riks har ställt in den fysiska verksamhetskonferensen som skulle ha hållits i Visby. Det
blir en digital variant istället.
Många har börjat kommit tillbaka för att återuppta träningen. Ta med en vänkampanj, inget öppet hus.
Medlemsantalet, 300 färre än 2019.
Sommarkortet, sålde cirka 100. Inget att jämföra med men det uppfattas som ett bra
resultat.
På fredag 10-årsjubileum i lokalen. Ingen fest. 10 procents rabatt på årskort.

Möjlighet för mer kompensationsstöd? Inga nya beslut eller nya stöd vad vi vet. Riks har
övergripande koll. Vi håller koll på eventuellt nya beslut.
Årshjulet. Vi bokade dagar för verksamhets- och budgetplanering. Första förlängt

styrelsesammanträde kl. 17-21 den 29 september, andra söndag den 4 oktober, kl 14-18

Strategi – framtidsfrågor. Fler utepass för att möta den nya vanan/lockelsen att träna ute?
Spin of hope, ordna i egen regi? Spinning utomhus? Låna lokalen bakom vår om den inte
används? Återuppta Svettiskampen? Coronakopplat, träning bra för psykisk ohälsa. En
arbetsgrupp tar idéerna vidare till mer konkreta planer. Arbetsgruppen består av: Peter,
Anette, Elin, Elisabeth, Frida.
Öka försäljning. Styrelsen diskuterade vilket utbud vi vill och kan ha till försäljning. Frida
Engström berättade att det finns en grupp som har detta på sitt bord. Det finns regler för vad
vi får sälja och inte. Det vi säljer är träning, det andra är mer en service.
Autogiro utan bindningstid tror vi kan öka försäljningen.
Styrelsen beslutade att slopa bindningstid på autogirona så fort det går och med så mycket
uppmärksamhet som möjligt.
Malte Nilsson föreslog att erbjuda medlemmar att kunna köpa tillägg, mer tillgänglighet, träna
fler timmar på dygnet. Tidiga morgnar, kvällar och helger. Förslagsvis kl 05-23. Frida kollar
vidare om ökade öppettider.
Dokumenthantering, digitala möten. Malte Nilsson tar upp behovet av en samlad digital plats
för dokument. Malte Nilsson tar upp det med Koneo och återkommer med ett förslag. Även
möjlighet att ha digitala möten.
Ordförande flyttar. Peter de Clairac flyttar till fastlandet men bedömer att han kan fortsätta
att sköta ordförandeskapet. Styrelsen är enig om att ge sitt fortsatta stöd för Peter och att
han blir kvar som ordförande.

Vid protokollet

Eva Bofride, sekreterare

