Sammanfattning för styrelsesammanträde med Friskis&Svettis Visby
DATUM: 2021-02-25
NÄRVARANDE: Peter de Clairac, Marika Olofsson, Ethel Forsberg, Elisabeth Söderbäck, Malte

Nilsson, Patrick Ryott, Andreas Stengård
Adjungerad: Frida Engström, verksamhetschef.
Öppnande. Ordförande Peter de Clairac hälsade alla välkomna och öppnade sammanträdet.
Justering. Till att jämte ordförande justera kvällens protokoll valdes Patrick Ryott.
Föregående protokoll lades till handlingarna utan åtgärd.
Nuläge Pandemiläget, aktuella och eventuellt kommande ytterligare restriktioner stämdes av.
Frida berättade att det fungerar bra med begränsningarna. Passen är fullbokade, gymmet fullt
eftermiddagar och kväll. Det finns plats i salarna utanför passen, och i gymmet på
förmiddagarna.
Ekonomisk uppföljning Andreas informerade om resultatet för både bolag och förening.
För bolaget och helåret 2020 når vi bästa resultatet någonsin, +0,9 mn kr. Efter skatt kommer
det egna kapitalet att landa på + 3,4 mn kr. Trots det fina resultatet för 2020, ser prognosen
för år 2021 betydligt dystrare ut. Som värst bedömer Andreas att kostnadsläckaget kan bli 400
tkr per månad. Styrelsen konstaterade att det svårt att komma i balans så länge
restriktionerna begränsar verksamheten.
Besked väntas inom kort om omsättningsstöd pga pandemirestriktionerna för kvartal 4 år
2020. En miljon kr har föreningen ansökt om.
Helårsresultatet för föreningen 2020 blir minus 72 tkr. Medlemsintäkterna minskade med
4,4% under året.
Årsmöte Föreningens årsmöte hålls den 27 mars kl 13 2021. Inga motioner har inkommit.
Styrelsen gick genom körschemat för årsmötet. Eva Bofride ställer upp som mötessekreterare
och Leif Thomsson som mötesordförande. Kandidater för inval till valberedningen
diskuterades.
Styrelsen utsåg bland sig ledamöter som kan delta i Riksföreningens årsstämma. Föreningens
årsmöte hålls den 27 mars kl 13 2021.
Lägesrapport tillväxtgruppen Gruppen har haft sitt första möte och har ett andra möte
inplanerat. Företagssatsningar, marknadsföring och kampanjer togs bl a. upp.
Företagssatsningarna kan utvecklas, men behöver prissättas så att ökade kostnader

(timanställningar) inryms. Frida har delat ett uppslag om att hitta stipendiefonder som kan
vara relevant för oss. Ethel åtog sig gör en första research.
Lägesrapport lokalgruppen Gruppen avvaktar Gotlandshems planering av sina nya lokaler.
Årshjulet mars.
Övrigt. Nästa styrelsemöte är torsdagen den 23 mars, därefter den 20 april.
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