Sammanfattning av styrelsesammanträde med Friskis & Svettis Visby
DATUM: 2020-07-02 PLATS: RF-SISU Gotland Färjeleden 5J Visby
NÄRVARANDE: Andreas Stengård (via telefon), Peter de Clairac, Malte Nilsson, Eva Bofride,
Patrick Ryott, Ethel Forsberg, Elin Nysten.
Adjungerad: Frida Engström, verksamhetschef.
§1. Öppnande. Ordförande hälsade välkomna och öppnade mötet.
§2. Justering. Till att justera dagens protokoll valdes Malte Nilsson.
§3. Ekonomi. Kassören Andreas Stengård redogjorde via telefon för det aktuella ekonomiska
läget som ser mindre dåligt ut sedan bolaget erhållit 692 000 kr i kompensationsstöd från
Riksidrottsförbundet på uppdrag av regeringen, samt kompensation till föreningen för
uteblivna medlemsintäkter med 12 000 kronor via Riksidrottsförbundet på uppdrag av
regeringen. Intäktstappet mindre april och maj än vi trodde, permitteringar, reducerad hyra
gör att vi pekar mot ett vanligt resultat. Tillsammans med tillskottet i kompensation, ser det
bra ut. Mycket osäkert men svarta siffror borde vi kunna nå om inget oförutsett händer.
§4 Rapport verksamhetschef. Frida Engström rapporterade att ett antal värdar begärt en paus
till hösten. Sommarkortet som vi sålt cirka 60 stycken under juni månad. Permitteringarna
söks efter hand, nu till och med augusti. Responsen från ledarna om styrelsens idéer och
visioner har inte varit översvallande, vi tolkar det som att man tycker idéerna var bra.
§5. Medlemsfrågor. Tappet av medlemmar är litet sett till situationen, cirka 200.
Elin Nysten redovisade kommentarerna som kommit in via medlemsenkäten, 624 unika
kommentarer har lämnats. Flest synpunkter om schema och pass. Omklädningsrum och skåp,
trångt, fler och bättre skåp. Hala golv i salarna. Värme, kyla, ventilation ljud och ljus, utrymme
för stretch. Mycket positiva kommentarer, verksamheten, lokaler och personal. Gymmet,
instruktörer, inte uppehålla maskinerna. Önskemål om kaffe. Styrelsen poängterade vikten av
att återkoppla till medlemmarna om sånt som redan är ordnat efter önskemål som kom fram
som till exempel tillgång till hårtorkar i omklädningsrummen.
§6. Övriga frågor. Årsstämman som skulle ha hållits i Visby ställdes in och vi skulle få
verksamhetskonferens istället efter sommaren, 3-4 oktober. Träningskonferensen körs
digitalt, föreningskonferensen fortfarande aktuell för Visby.
§7. Avslutning. Sammanträdet avslutades.
Vid protokollet

Eva Bofride

Justeras:
Malte Nilsson

