Protokoll för styrelsesammanträde IF Friskis & Svettis Visby
DATUM: 2021-08-26 TID: 18:30 – 19:45 PLATS: Friskis&Svettis Visby
NÄRVARANDE: Ethel Forsberg, Elisabeth Söderbäck, Andreas Stengård, Mona Ghadiri, Malte

Nilsson, Frida Engström (adjungerande, Verksamhetschef)

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 mötesprotokoll
Protokollet läggs till handlingarna utan kommentarer.
4. Ekonomisk uppföljning
Det är en positiv trend av antalet medlemmar sedan maj. Det känns tryggt just nu
ekonomiskt. Vi har fått visst ekonomiskt stöd från riks. Vi har negativt resultat varje
månad men förutsatt att vi kan fortsätta bedriva verksamheten kommer vi kunna
stänga 2020 med okej resultat. Det är ett underskott men vi har marginal kvar innan
akuta åtgärder behöver börja aktiveras.
Vi sätter ett mål att öka antalet medlemmar till 2500 st till 31 december 2021.
5. Lägesrapport från verksamheten inklusive medlemsfrågor
Medlemsantalet per 31 juli uppgår till 1932 st, vilket är en ökning på ca 20 % sedan
tidigare månad (ca 3800 st före pandemins början). Vi ser att fler och fler börjar
komma tillbaka till träningen. Verksamheten har öppnat mer och mer och utökat
antalet som kan träna samtidigt.
Fredag 2021-08-27 kommer Friskis&Svettis i Partille på studiebesök.
Slite, Kappelshamn och Almedalen har vi haft verksamhet i under sommaren och det
har fallit väl ut med många besökare. Träningen har varit gratis.
Vi har kick-off för funktionärerna 4 september kl 16:00 – 19:00, lokal är inte helt klart.
Vi räknar med ca 30 - 50 personer. Styrelsens närvaro är önskad.

6. Kommande möten
Nästa ordinarie styrelsesammanträde 23 september kl 18:30.
Kommande möten 2021: torsdag 21/10 kl 18:30, tisdag 23/11 kl 18:30, tisdag 21/12 kl
18:30
7. Övriga frågor
Inga övriga frågor.
8. Mötets avslutande
Ordförande avslutar mötet.
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