Sammandrag av styrelsesammanträde IF Friskis och Svettis Visby
DATUM: 2020-02-18 TID: 18:30-21:30 PLATS: Kontoret vid Österport
NÄRVARANDE: Charlotta Broström, Elisabeth Österdahl, Eva Bofride, Patrick Ryott, Marika

Olofsson, Leif Thomsson, Frida Engström, verksamhetschef adj.
ÖPPNANDE. Mötet öppnades och till justerare valdes Marika Olofsson.
PERSONAL. Nyanställde Niklas Karlsson var inbjuden för att presentera sig. Niklas har en tjänst
där han jobbar med ekonomi och i receptionen.
EKONOMI. Ekonomisk uppföljning, inklusive nyckeltal/statistik. Bettan redovisade det
ekonomiska läget för januari.
VERKSAMHETEN. Rapport från verksamhetsledaren.
- Funkisdag nyligen genomförd där alla hjälptes åt att städa lokalen. Stor uppslutning,
gick igenom information, verksamhetsplan och aktivitetsplan.
- Det blir tiokronorsvecka under sportlovet, Clarion frukost/träning, uttagning nya
instruktörer.
- Sverigekortet är ett nytt kort där man ska kunna träna i alla föreningar i landet. Det
kostar cirka 6 000 kronor, men fungerar tyvärr inte med vårt datorsystem.
- 30 procent av våra armaturer i hallen fungerar inte och behöver bytas har elektriker
på plats konstaterat.
- Vattentrycket i duscharna, problem även i restaurangen olika ledningar ändå samma
problem. En dialog med fastighetsägaren pågår.
- Byte av armaturer i hallen: Leif rapporterade kontakten med fastighetsägaren.
Styrelsen kvarstår i sitt krav på kostnadsfördelningen 60-40 för investering i ny
armatur.
ÅRSHJULET. Årshjulet mars. Tid för årsmöten för riks och för föreningen.
ELAVTAL. Nytt elavtal. Vårt ettårs-avtal, förnyades automatiskt vid årsskiftet eftersom vi inte
avslutat det innan. Frida lyckades dock få ner priset från 46 öre till 37 öre/kWh. Skellefteå
kraft, som vi tidigare beslutade att anlita framöver, erbjöd oss 39,06 öre/kWh, så vi fick ett
bättre pris nu. Under 2019 betalade vi ca 63 öre/kWh.
Vi har även bytt från enkeltariff till tidstarifff.

ÅRSMÖTET. Inga motioner har inkommit inför årsmötet. Däremot behöver vi ändra i
stadgarna så det inte får stå att föreningens firma utan föreningens namn. Ordförande skriver
proposition till årsmötet om detta.
VERKSAMHETSBERÄTTELSE. Verksamhetsberättelsen för 2019 godkändes.
ÅRSMÖTET. Avstämning inför årsmötet. Vi har koll på vilka handlingar som ska ut och vid
vilken tidpunkt. Uppdrag om vilka som ska föredra olika punkter på årsmöte fördelades.
RIKSSTÄMMAN. Reflektioner gällande motioner och propositioner till Riks årsstämma. Leif
gick igenom information som lämnats via ett webbinarium inför stämman. Tre propositioner,
tre motioner hittills inkomna till stämman.
En proposition gäller att ha årsmöte vartannat år enligt utredning som genomförts och som
landat i detta förslag.
Reseklubbens träningsresor, hur använda varumärket, vart ska resorna gå och till vilket
klimatavtryck.
Riksidrottsförbundet: ska vi stå kvar med ansökan eller lämna helt?
Dopning jobba mer med kontroller.

ÖVRIGA FRÅGOR.
• Patrick och Marika hade fått en utmaning att styrelsen borde ha en cykel under Spin of
Hope. Det är fullbokat men vi behåller tanken till nästa år.
• Patrick redovisade förslaget till medlemsenkät. Eva Bofride och Patrick Ryott har
redigerat frågeformuläret, några frågor har tagits bort och nån har kommit till.
Kostnaden blir densamma som förra gången: 3 000 kronor. Vi skickar ut underlaget
efter sammanträdet så att alla får har synpunkter, sen skickar vi ut till medlemmarna
så fort allt är klart med mejladresser.

Vid protokollet
Eva Bofride, sekreterare
Justerat av Leif Thomsson, ordf. samt Marika Olofsson, ledamot.

