SAMMANFATTNING AV STYRELSEMÖTE FÖR FRISKIS&SVETTIS VISBY
DATUM: 2022-04-21
NÄRVARANDE: Ethel Forsberg, Patrick Ryott, Mona Ghadiri, Klara Rolfart, Ingalill Bengtsson,

Frida Engström (adjungerande, Verksamhetschef)
Öppnande
Ordförande Ethel Forsberg hälsade alla välkomna och öppnade sammanträdet.
Till justerare för kvällens protokoll valdes Patrick Ryott.
Styrelsens arbete, rutiner och spelregler
Presentation av samtliga närvarande och vilka spelregler som vi vill ha i styrelsen.
Vi ska våga säga vad vi tycker. Det som sägs på mötet stannar i rummet.
Uppföljning av föreningens årsmöte
Mötet gick bra.
Frågan kom upp hur vi ska kunna locka fler medlemmar till årsmötet. Vi ska avsätta tid för
att planera aktiviteter/föreläsningar eller något annat att locka med till nästa år.
Ekonomisk uppföljning
Ingen rapport klar från Grant Thornton. Kassör Ingalill Bengtsson återkommer med
uppföljningen till nästa möte i maj.
Lägesrapport från verksamheten
Antalet medlemmar idag 2982.
Vi har fått ett mycket förmånligt ”Try and Buy”-erbjudande från CL-Fitness på eGym.
Erbjudandet ges endast till Friskis&Svettis i Visby, Kalmar och Sundsvall.
BESLUT:
Styrelsen beslutade att tacka ja till erbjudandet om vi kan ha startdatum i augusti. Frida tar
förhandlingarna vidare med CL-Fitness och även samtal med Kalmar och Sundsvall.
Årsstämma Driftsbolaget
Datum sattes till den 17/5.
Frida skickar ut handlingar till styrelsen samt föregående årsstämmas protokoll.
Ny kompletterande lokal
Patrick Ryott har haft kontakt med en fastighetsägare som har tomt i norra Visby.
Fastighetsägaren är mycket intresserad av att samtala med Friskis&Svettis.
Styrelsen gav Patrick i uppdrag att fortsätta samtal med fastighetsägaren och få ett
kostnadsförslag baserat på våra behov.
Styrelsen gav Frida i uppdrag att sätta samman en grupp som specificerar våra krav och behov.
Ärendet tas upp igen på maj-mötet.

Kommande möten
Planeras till 17 maj, 22 juni, 23 aug, 20 sep, 18 okt, 23 nov, 21 dec.
Mötets avslutande
Reflektion runt bordet, sedan förklarade ordförande mötet avslutat.
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