Protokoll fört vid styrelsesammanträde med IF Friskis & Svettis Visby
DATUM: 2021-04-20 TID: 18:30-20:30 PLATS: Microsoft Teams
NÄRVARANDE: Ethel Forsberg, Elisabeth Söderbäck, Andreas Stengård, Elin Nysten, Malte

Nilsson, Patrick Ryott, Mona Ghadiri

§1. Öppnande Ordförande Ethel Forsberg hälsade alla välkomna och öppnade sammanträdet.
§2. Val av justerare Till att jämte ordförande justera kvällens protokoll valdes Mona Ghadiri.
§3. Föregående protokoll Bordlägges till nästa möte.
§4. Val av ansvariga poster Till vice ordförande valdes Patrick Ryott (omval). Till sekreterare
valdes Malte Nilsson (nyval). Till kassör valdes Andreas Stengård (omval).
§5. Arbetsordning, firmatecknare och attestordning Frida skickar ändringsanmälan av den nya
styrelsen till Bolagsverket så snart bolagsstämmans protokoll är klart. I samband med detta
ändras även ordning för firmatecknare till Frida tillsammans med en styrelseledamot.
§6. Vårt arbetssätt, årshjulet och stående punkter på dagordningen På kommande
planeringsdagar kommer vi mer ingående lyfta styrelsens arbetssätt. Vi har för avsikt att
fortsätta arbete utifrån årshjulet och är till dagsdatum i fas. Ordförande kommer besluta om
stående punkter på dagordningen.
Konkreta beslutsfrågor kan framöver fattas vid sittande möte alternativt vid behov bordläggas
om underlag behöver tas fram och förberedas.
Underlag och dokument ska i första hand finnas tillgängligt på Teams.
§7. Ekonomisk uppföljning Det har varit ett möte med vår revisionsbyrå men inget resultat är
sammanställt. Vår nya kontaktperson på GT är Josefin. Så snart en ekonomisk rapport finns
kommer den att distribueras till styrelsen. Arbetet med byte till BRP fortgår och möte och
utbildning är planerad till 2021-04-21.
Vi har till dagsdatum ca 1/3 antal medlemmar jämfört med samma tid 2020.
§8. Lägesrapport från verksamheten Bordlägges.
§9. Årshjulet Vi ligger i fas enligt årshjulet.
§10. Planeringsdagar – omvärldsanalys, SWOT, brainstorm, planering Ordförande
återkommer med förslag på upplägg och datum för kommande planeringsdagar.

§11. Kommande möten Ordinarie styrelsesammanträden sker en gång per månad med
uppehåll för juli. Kommande möten 2021:
torsdag 20/5 kl 19:30, tisdag 22/6 kl 18:30, torsdag 26/8 kl 18:30, torsdag 23/9 kl 18:30,
torsdag 21/10 kl 18:30, tisdag 23/11 kl 18:30, tisdag 21/12 kl 18:30
§12. Övriga frågor Inga övriga frågor.
§13. Mötets avslutande Ordförande avslutar mötet med reflektion från alla närvarande.
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