SAMMANFATTNING AV STYRELSEMÖTE FÖR FRISKIS&SVETTIS VISBY
DATUM: 2022-05-17
NÄRVARANDE: Ethel Forsberg, Ingalill Bengtsson, Klara Rolfart, Markus Svedberg, Sofia
Wollmann, Patrick Ryott, Frida Engström (adjungerande, Verksamhetschef)
Öppnande
Ordförande Ethel Forsberg hälsade alla välkomna och öppnade sammanträdet.
Till att jämte ordförande justera kvällens protokoll valdes Patrick Ryott.
Ekonomirapport
Ingalill redogjorde för det ekonomiska läget. Vi lever fortfarande med sviterna från de senaste
pandemiåren men det går åt rätt håll. Intäkterna har ökat med 33% jämfört med föregående
år, dock ej i linje mot 2019.
Ändringar i uppföljningen kommer att göras from nästa månad för att fokusera på uppföljning
mot budget i stället för rullande 12 månader.
De externa kostnaderna som vi ser öka är el, värme och vatten. Ingalill kommer att titta över
förbrukningshistoriken, Markus hjälper till med översynen och eventuella åtgärder.
Lägesrapport verksamheten
Antalet medlemmar är 3098
Nyckelgymmet är igång fungerar bra. Regler för vad som händer om man tar in en ”kompis”
vid obemannade tider finns på hemsidan. Kontroller kommer att göras på olika sätt.
Bastuaggregaten kommer att bytas ut både i herrarnas och damernas.
e-Gym kommer att installeras i augusti och kostnaden kommer att bli 50 kr extra i månaden
för de med allkort och gymkort som vill ansluta sig.
Ny kompletterande lokal
Patrick Ryott har fortsatt kontakt med den fastighetsägaren som är intresserad att bygga. Vi
behöver sätta samman ett förslag på de ytor vi behöver för att kunna göra en ritning och
kostnadsförslag på.
En grupp får i uppdrag att sätta samman behoven och fortsätta arbetet. Gruppen består av
Patrick, Frida, Sofia, Ingalill och Markus. Sofia är sammankallande.
Årshjulet, justering
Årshjulet justeras så att bolagsstämman läggs före årsmötet i mars varje år så att sittande
styrelse hanterar bolagsstämman och inte den nytillträdda styrelsen efter årsmötet.

Kommande möte
Följande datum beslutades för kommande styrelsemöten, tid 18:30
22 juni
23 augusti
20 september
18 oktober
23 november (kan behöva flyttas)
21 december
Planeringsdag den 28 augusti mellan kl 15-19 med efterföljande middag för styrelse och
personal.
Övrigt
Inga övriga punkter
Mötets avslutande
Ordförande avslutar mötet.
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