Protokollsammandrag över styrelsemöte i Friskis&Svettis Visby
DATUM: 2019-02-19
TID: 18:30-21:30
PLATS: Kontoret vid Österport
Närvarande
Charlotta Broström, Patrik Pettersson, Elisabeth Österdahl, Leif Thomsson,
Marie Martelleur och Frida Engström Verksamhetschef adj.

1. Mötets öppnande och val av justerare
Leif hälsade alla välkomna till dagens möte. Marie Martelleur valdes att justera dagens
protokoll.
2. Revisionsgenomgång med Grant Thornton bokslut och årsredovisning
Johanna Martell och Marina Ronquist från Grant Thornton var med under mötet och
avvek efter att de berättat om sitt arbete. De förklarade hur revisionen gått till och
meddelade styrelsen att allting är till belåtenhet.
Årsredovisningen godkändes och skrevs under av styrelsen
3. Föregående protokoll
Protokollet lades till handlingarna.
4. Ekonomisk rapport
Elisabeth föredrog de ekonomiska rapportern för januari. Ännu är det för tidigt att se
några tendenser.
5.

Rapport från verksamhetsledaren
Frida informerade om de jubileumsaktiviteter vi haft i januari, vilka varit uppskattade och
lyckade.
Frida hade även förslag till styrelsen på ändrat upplägg och kostnad för
gymintroduktioner i gymmet. Syftet med förändrändringen är att förenkla och förtydliga.
Förslag:
Nya artiklar för de som önskar någon form av introduktion i gymmet.
-Gymstart: en grupp om 3-5 personer får en generell genomgång av gymmet och
styrkemaskinerna av en instruktör. Denna genomgång ingår i köp av alla former av
gymkort och 10-klipp.
-Individuell instruktion: Man får två individuella tillfällen med en gyminstruktör, dels ett
första pass samt en uppföljning. Kostnad 200 kr.
Träningsvägledning: Medlemmen träffar en funktionär för en presentation av vårt utbud
samt vägledning och coachning för sin träning, tillfället tar ca 1 timme. Kostnad 200 kr.
Beslut:
Styrelsen beslutade i enighet med förslaget.

6.

30-årsjubileum
Marie redogjorde för den budget som är satt för festen.

7. Medlemsstatistik
Antalet medlemmar idag är 3304, vid samma period föregående år uppgick antalet
medlemmar till 3270.
8. Behandling av inkomna motioner
En motion har kommit in. Där önskas någon form av pris-rabattsystem för äldre.
Styrelsen har behandlat motionen.
9. Medlemsfrågor
Några synpunkter har lämnats in i förslagslådan. En gällande städet, man upplever att
det är smutsigt. Frida har ett möte inbokat med städfirman och sköter den frågan.
Nästa synpunkt är ett önskemål om 3-månaders kort. Styrelsen anser att vi har ett stort
urval av typer av träningskort, så ytterligare ett behövs inte. Vi hänvisar till
månadskortet.
10. Avstämning inför årsstämman
Leif har sammanställt verksamhetsberättelsen och denna godkändes av styrelsen.
Körschemat för stämman gicks igenom och Leif skickar ut den till styrelsen, plus vilka
handlingar som ska förberedas och läggas ut.
Valberedningen har två förslag på personer till stämman. Men behöver ytterligare ett
namn. Frida får i uppdrag att fråga valberedningen om de vill sitta kvar ett år till.
11. Reflektioner gällande motioner och proposition till Riks årsstämma
Charlotta redogjorde för det webbinarium anordnat av riks inför riks stämma, som hon
deltagit i. Inga motioner eller propositioner för stämman har lagts ut på Funknet än.
Dessa gås igenom på nästa styrelsemöte i mars.
12. Lägesrapport, royalty på varumärket
Skatteverket har avslutat frågan.
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