Utdrag från styrelsemöte med Idrottsföreningen Friskis&Svettis Visby.
DATUM: 2017-04-18
NÄRVARANDE:
Charlotta Broström, Lisa Engström, Patrik Pettersson, Eva Westeman, Leif Thomsson och
Jessica Hansson Verksamhetschef adj.
DAGORDNING
1. Mötets öppnande
2. Justerare
Eva Westeman valdes till justerare.
3. Föregående protokoll
Föregående protokoll lades till handlingarna.
4. Ekonomisk rapport med nyckeltal/statistik
Ekonomisk rapport presenterades för styrelsen.
5. Medlemsfrågor
Inga medlemsfrågor fanns att ta del av.
6. Planerad funktionärsaktivitet maj
Verksamhetschefen berättade mer om funktionärsaktiviteten i maj.
7. Handläggande av beslutade motioner från årsmötet
Ordförande gick igenom motioner från årsmötet.
Motion 1 Tidigare öppettider – Avslogs på årsmötet.
Motion 2 Sociala interaktioner med andra medlemmar – Den existerande Facebooksidan nyttjas även till i detta. Jessica ansvarar för detta.
Motion 3 Marknadsföring av utegruppen – Åtgärder är verkställt.
Motion 4 Ny policy för försäljning av mat o dryck – Arbetsgrupp har tillsatts som ska
fortsätta arbeta med detta. Arbetsgruppen består av; Patrik Pettersson, Mia Olofsson
Söderman, Pontus Björkdahl, Elisabeth Drügge, Marie Bergström och Jakob Fugeläng.
Motion 5 Ordningsansvar sal 1&2 – Åtgärder har redan påbörjats och Jessica har
ansvar för frågan och utarbeta rutiner för städning etc.
Motion 6 Ljudnivån i träningssal och på träningspass – Uppdraget ålades Jessica i
enlighet med årsmötesbeslutet. Hon har möte imorgon med de anställda och ska
diskutera frågan.
Motion 7 Flera kvällspass – Frågan lämnas till träningsansvarig för genomförande.
Jessica ger en rapport på nästa möte.

8. Uppföljning av Dataskyddsdirektiv, personuppgiftslagen
Denna fråga har tagits upp med programleverantör samt att Riks arbetar med detta
på nationell nivå.
9. LOK stöd, fastställande av hantering
Charlotta berättade mer om detta för styrelsen. Styrelsen diskuterade detta vidare.
Punkten tas upp igen på nästkommande möte efter ytterligare klargörande.
10. Bildande av arbetsgrupp för upprättande av riktlinjer för erhållande
hedersmedlemskap
Arbetsgrupp bildades och består av; Mia Olofsson Söderman och Eva Westeman. Eva
är sammankallande. Styrelsen vill ha återkoppling i oktober.
11. Skatteregler för allmännyttiga ideella föreningar, återkoppling
Ordförande berättade mer om detta för styrelsen.
12. Rapport från Riks årsstämma, inklusive propositioner och motioner
Styrelsen tog del av rapport från Riks årsstämma.
13. Fastställande av obligatoriska punkter på dagordningen för föreningen framöver
- Mötets öppnade
- Val av justerare
- Föregående protokoll
- Ekonomisk rapport
- Medlemsfrågor
- Övrigt
14. Bildande av arbetsgrupp för dokumentarkivering
Pga avsaknad av styrdokument/dokumenthanteringsplan tillsattes en arbetsgrupp för
åtgärd. Arbetsgruppen består av; Lisa Engström (sammankallande), Patrik Pettersson
och Magnus Fredriksson.

