Sammanfattning av styrelsesammanträde med Friskis&Svettis Visby
den 21 januari 2020
DATUM: 2020-01-21 PLATS: Kontoret vid Österport
NÄRVARANDE: Charlotta Broström, Elisabeth Österdahl, Marie Martelleur, Patrick Ryott, Marika
Olofsson, Leif Thomsson, Frida Engström Verksamhetschef adj.
Adjungerande: Louise Sörensen
ÖPPNANDE. Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade sammanträdet. Till att jämte ordförande
justera dagens protokoll valdes Elisabeth Österdahl.
PROTOKOLL Föregående protokoll lades till handlingarna.
MARKNADSANSVARIG Louise Sörensen och Ekonomiadmin. Niklas Karlsson var inbjudna för att
redogöra om läget för deras respektive områden. Niklas var tyvärr sjuk och fick utebli. Louise var
närvarande och berättade om sina intryck och hur det är som nyanställd. En viktig fråga är att synas
mer, visa och berätta vilket otroligt utbud vi har, kanske jobba med riktad marknadsföring.
EKONOMI Vi har fått en preliminär rapport från GT då de inte riktigt är klara med bokslutet. Vi gör en
djupare analys då vi får det slutgiltiga bokslutet.
VERKSAMHET Nu närmast, den 25/1, är det Öppethus på gång då vi har fri träning hela dagen. Den
30/1 har Frida samlat till möte för de som är intresserade att hjälpa till med riksstämman i mars. Den
15/2 är det dags för Funkisdag samtliga funktionärer är inbjudna.
Alla anställda är inbokade på en ACT-kurs/stresshanteringskurs, vilken är uppdelad på fyra tillfällen,
halvdagar, och drar igång den 14/2.
VERKSAMHETS- OCH AKTIVITETSPLANER. Vi följer aktivitetsplanen och drar igång året med Öppet hus
den 25/1.
FASTSTÄLLANDE av marknadsföringsplan 2020
Marknadsplanen fastställdes.
ÅRSHJULET FEBRUARI
-Bokslut och årsredovisning
-Behandla inkomna motioner

BOKSLUTSPROCESS. Leif gick igenom rutiner och läget är under kontroll.
ÅRSMÖTE. Bokslutet antas vara klar till februari enligt Grant Thornton.
Verksamhetsplan för 2020 är klar.
Budget för 2020 är klar.
Eventuella motioner går vi igenom på nästa möte.
Propositionen gällande åldersgräns för rösträtt skriver Leif i ordning till nästa möte.
MEDLEMSENKÄT. Patrick redogjorde för hur arbetet med enkäten går. Tidigare har vi gjort våra
medlemsenkäter via företaget Mistrat, vilket vi gör även denna gång. Patrick och Eva ser över
frågebanken och sänder ut ett förslag inför nästa möte.
ELAVTAL. Frida har fått in offert från Skellefteåkraft och Fortum, samt en prislista från Geab.
Beslut: Vi byter el-leverantör till Skellefteåkraft.
Frida kontaktar Skellefteåkraft samt ringer Geab och ändrar tariff från enkeltariff, som vi har idag, till
tidstariff vilken är med fördelaktig för vår del.
KAPITAL PLACERING. Leif redogjorde för mötet med Handelsbanken gällande eventuell placering av
det kapital vi har på banken. Efter diskussion och nya frågeställningar beslutade styrelsen att parkera
frågan och låta nya styrelsen ta upp den igen.
Leif stämmer av de ytterligare frågor som kom upp, med Handelsbanken.
LOKAL. Armaturerna i lokalen behöver bytas ut, de är gamla och några har gått sönder. Diskussion
pågår med fastighetsägaren gällande detta. Vi behöver komma överens om kostnadsfördelningen.
UPPSTART. Uppstart av året - laget runt
STRATEGI- FRAMTIDSFRÅGOR. Vi berörde Rörisverksamheten vad det är och vad Röris innebär för oss.
ÖVRIGT. -Förslag om sänkning av Juniorkortet från 350:- till 200:Bakgrund:
Juniorkortet, 350:- per termin (medlemskap tillkommer), barn 6-12 år, gäller per barn och ger tillträde
till Familjefysen samt jympa och annan gruppträning som är tillåten från 7 år.
Sedan prisändringen (ht- 18) har deltagarantalet kraftigt minskat på Familjefysen. Orsak är att det
bland annat upplevs för dyrt. 6-åringarna hamnar dessutom utanför vårt kortsystem. De kan lösa
Familjekortet, 350:- per termin plus medlemskap, men de kan endast delta på Familjefysen (övriga
pass är ju lägsta ålder 7 år).
Förslag:
Sänk priset på Junior-Familjekortet till 200:- per termin, plus medlemskap.
Beslut: Styrelsen beslutade enligt förslaget, alltså att sänka priset på juniorkortet till 200:-

-Friskispressen
Leif har i samtal med Christer Ferngren på riks fått informationen att det eventuellt kommer ges
möjlighet till egna sidor i Friskispressen framöver. Vi inväntar mer besked kring detta.
AVSLUTNING. Sammanträdet avslutades.
Vid protokollet

Justeras

Frida Engström

Elisabeth Österdahl

