Styrelsereferat
DATUM: 2018-06-19
NÄRVARANDE:
Charlotta Broström, Marie Martelleur, Patrik Pettersson, Leif Thomsson, Elisabeth Österdahl, Frida
Engström tf verksamhetschef adj.
DAGORDNING
Mötets öppnande och val av justerare
Mötet förklarades öppnat och till justerare valdes Marie Martelleur.
Föregående protokoll
Godkändes och lades till handlingarna.
Ekonomisk uppföljning
Styrelsen tog del av ekonomisk rapport. Resultatet ackumulerat per sista maj är tillfredställande.
Rapport från kontakt med Riks om nyckeltal för jämförelse
Enkäten från riks är ifylld. Resultatet från samtliga deltagande föreningar presenteras anonymt
längre fram.
Beslut på kostnad för träningskort för barn, samt träningskort för seniorklubben
Styrelsen beslutade:
Att införa följande priser, vilka träder i kraft omgående när man köper träningskort inför hösten,
700:- per termin för Seniorklubben (då ingår fikat eftersom det är en del i passen, den sociala
biten)
500:- per termin för barnträningen. Då gäller det barn från 7 år och uppåt som kan gå på alla
pass utan redskap.
500:- per termin för Familjejympan. Det räcker med ett träningskort per familj, man kan alltså
gå två syskon på samma kort (samtliga barn måste naturligtvis ha medlemskap)
Rapport från verksamhetschefen
Frida Engström informerade om planeringskonferensen där medarbetarna gjort en plan för höstens
arbete som går i linje med verksamhetsplan samt mål för 2018. En del i arbetet kommer vara att
försöka rekrytera fler funktionärer och detta ska bland annat ske genom att headhunta motionärer
som verkar engagerade. I detta arbete ska även ledare och värdar inkluderas. Andra planer inför
hösten är att jobba mer på vårt Instagram och på annat sätt bli mer synliga utåt. Frida redogjorde
också för sommarplaneringen, vilken är i fas både vad det gäller träningsschema samt
bemanningsschema.
Rapport från marknadsföringsgruppen
Frida Engström och Marie Martelleur redogjorde för hur långt detta arbete har kommit. Just nu ska
en ny marknadsföringsgrupp tillsättas eftersom de som tidigare suttit med där avslutat sitt uppdrag
av olika orsaker.
Planeringen inför 30-årsjubileumet är i full gång.
En mer utförlig aktivitetsplan (för hösten, samt för 30-årsjubileumet) presenteras på augustimötet.

Uppföljning av verksamhets- och aktivitetsplaner (inkluderat med reflektioner av sammanställt
och utsänt material från arbetet på föregående styrelsemöte)
Denna punkt ska vara stående vid varje möte, för avstämning och uppföljning av verksamhetsplan
och aktivitetsplan.
Uppföljning av säkerhet och rutiner för funktionärer och anställda gällande krishantering inklusive
hot och våld
Leif har varit i kontakt med Arbetsgivaralliansen som i samarbete med Handelsrådet, Svensk Handel
och Unionen tagit fram ett utbildningsmaterial. Materialet är i första hand framtaget för butik, men
föreningen får och kan använda sig av det. Utbildningsmaterialet innehåller informationsfilmer och
checklista vid hot och våldsituation. Frida Engström ansvarar för att materialet förankras bland
anställda och funktionärer.
Rapport om Workplace
Magnus Fredriksson jobbar på att ge samtliga funktionärer tillgång till workplace. Tanken är att
Workplace ska bli den enda plattform där all kommunikation mellan funktionärsgrupper sker, samt
det ställe där dokument kan läggas upp.
Fortfarande råder dock lite frågetecken kring själva plattformen, samt hur offentliga eller icke
offentliga grupperna och dokumenten kommer blir. Arbetet pågår.
Årshjulet
I augusti ska en ekonomisk halvårsuppföljning, inklusive julimånad, tas upp. Även prioriterade
verksamhetsaktiviteter så som höstens uppstart och benchmarking - var och en funderar till nästa
möte vilka områden som skulle kunna vara intressanta.
Medlemsfrågor
Föreningen har per 19 juni 2018 4027 medlemmar, per 19 juni 2017 3980 medlemmar. Vi är 47 st fler
medlemmar detta år.
Rapport med ev. medlemsreflektioner gällande införandet av GDPR
Styrelsen är nöjd med införandet. Några frågor har kommit upp från medlemmar gällande en
formulering i informationen som gick ut. Den formuleringen är nu korrigerad och rättad.
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