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Ny styrelse. Den nya styrelsen har nu hunnit träffas ett par gånger och styrelsearbetet rullar
på. Vid ett första konstituerande sammanträde beslutades att till vice ordförande utse
Charlotta Broström, till kassör valdes Elisabeth Österdahl och till sekreterare valdes Eva
Bofride. Föreningens årsmöte den 30 mars valde Leif Thomsson som ordförande.
Övriga ledamöter är Marika Olofsson, Patrick Ryott och Marie Martelleur.

Ekonomin följer i stort sett den budget som föreningen beslutat ska gälla. Ett medvetet
underskott är planerat så att vi kan fira 30-årsjubileet ordentligt med olika aktiviteter för våra
medlemmar.

Organisation. En översyn av vår organisation pågår för att se att vi har rätt kompetens och gör
rätt saker på rätt sätt för de behov verksamheten har. Vi återkommer när det finns det mer
att berätta om detta.

Nytt i gymmet! Äntligen kommer vårt gym att genomgå en efterlängtad uppgradering. Golvet
ska bytas och cirka hälften av maskiner och utrustning kommer att bytas ut till nytt och
fräscht. Vi hoppas att renoveringen ska gå snabbt och smidigt så att vi slipper ha stängt mer
än absolut nödvändigt. Eventuellt kan vi erbjuda viss gymträning i lilla salen under tiden men
vi får återkomma om det. Självklart kommer alla medlemmar med träningskort att
kompenseras för den tid vi tvingas ha stängt.
Planen är att golvet rivs vecka 32 och att vi ska kunna öppna igen till höstterminsstarten.

(forts)
Vi kommer också snart att kunna erbjuda digitala skärmar till våra uppvärmningsmaskiner så
att du kan koppla upp dig till träningsappen eller streama ett avsnitt av favoritserien medan
du tränar.

Teamwork. IF Friskis & Svettis Visby kommer att anmäla intresse för ett samarbete med andra
föreningar i ett nytt koncept för utbyte av erfarenheter och idéer. Det är inte en ny nivå inom
F&S:s organisation utan mer ett nätverk för att kunna dra nytta av varandra.

Planeringsdagar. Lördag den 7 september samlas styrelsen för en planeringsdag för att dra
upp strategier och planer för verksamheten. Söndag den 20 oktober har vi en halvdag för att
sätta ihop ramarna för en budget för nästa år.

Sisu! Ordförande Leif Thomsson och verksamhetschef Frida Engström har haft ett möte med
Sisu för att se vilka möjligheter som finns att få stöd och resurser därifrån för olika aktiviteter.

Värmen! Vi har redan haft några riktigt varma dagar och för att åtgärda de höga temperaturer
vi brukar ha i lokalerna under sommaren har fastighetsägaren nu på försök en ny metod. Kall
luft ska sugas in i lokalerna under natten, sedan stängs denna luft in för att hålla ner
temperaturen så länge som möjligt. I den mån det kommer att behövas kommer vi att köpa in
fler fläktar för mer punktvisa blåsinsatser.

Riks. Riksorganisationen av Friskis & Svettis beslutade vid sin stämma att medlemsavgiften till
Riks ska höjas med 20 kronor till 80 kronor per medlem och år. Hur vår förening ska hantera
denna kostnadsökning kommer vi att besluta om i arbetet med budget för nästa år.
Alternativen är höjning av vår medlemsavgift eller lägga kostnaden på träningskorten.

Stämma! Nästa år hålls Friskis & Svettis riks årsstämma i Visby! Planeringen pågår då det
kommer att bli vår förening som står som värd. Ett av besluten som ska fattas är om
stämman ska fortsätta hållas varje år eller om det kan räcka med vartannat.

Medlemsenkät! Vi är ju väldigt intresserade av hur ni som medlemmar upplever vår förening
och den verksamhet vi erbjuder. Ni är alltid välkomna att lämna synpunkter och förslag i vår
förslagslåda men det är också värdefullt med mer formaliserade undersökningar som kan
jämföras över tid. Vi planerar därför en uppföljning av den enkät som gjordes under förra
året. Vi tänker oss dock att avvakta med den tills början av nästa år. Patrick Ryott och Eva
Bofride håller i arbetet med enkäten så har ni synpunkter kontakta nån av dem.

Friskispressen. Våra egna lokala sidor i Friskispressen kommer att upphöra efter sommaren. Vi
undersöker möjligheten till någon liknande utgivning av lokala F&S-nyheter. Vi ber att få
återkomma om detta också.
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