Sammandrag av protokoll för styrelsemöten med Driftbolaget FSV
AB och IF Friskis & Svettis Visby
DATUM: 2019-03-19
TID: 18:30 – 22.00
PLATS: Kontoret vid Österport
Närvarande:
Leif Thomsson, Charlotta Broström, Patrik Pettersson, Eva Westeman, Elisabeth Österdal,
Frida Engström, verksamhetschef adj., Anette Strehlenert, träningsansvarig adj.
(punkt 1 och 2)

1.

Mötets öppnande och val av sekreterare och justerare
Ordförande Leif Thomsson hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.
Eva Westeman utsågs till sekreterare. Elisabeth Österdahl valdes till justerare.

2.

Rapport från träningsansvariga Anette Strehlenert
Anette redogjorde livfullt och målande för hur intensivt en dag på Friskis ser ut för
henne just nu; arbetsuppgifterna är mångskiftande, inte en lugn stund.
Anette berättade även om sina ambitioner bland annat att få fler ungdomar till
Friskis, arbeta med FAR (fysisk aktivitet på recept), coachning, frekventa
funkisträffar, föreläsningar mm, mm.
Anette strävar även efter omvärldsbevakning: besök hos andra aktörer,
uppdatering av vad andra Friskisföreningar gör.

3.

Föregående protokoll
Lades till handlingarna.

4.

Ekonomisk rapport
Elisabeth Österdahl rapporterade positivt angående den ekonomiska ställningen.

5.

Rapport från verksamhetsledaren
Frida Engström rapporterade:
a. Ökning av medlemsavgifter och träningsförsäljning.
b. Städdag 16 mars med 30 deltagare och välstrukturerade arbetsuppgifter,
bland annat utfördes renovering av herrarnas bastu.
c. Aktivitet för 1,6 miljonersklubben har genomförts.
d. Spin of Hope kommer även i år att äga rum 30 mars, samma dag som
årsmötet.
e. Fullt ös i gymmet, en ny gyminstruktör är på gång liksom två nya
spinledare.

f. Ökat intresse för uppgiften som receptionsvärd.
g. Översyn av gymmet har gjorts.
h. Marie Eklöf har börjat sin tjänst som receptionsansvarig.
6.

Rapport organisationsöversyn
Frida Engström delgav styrelsen tankarna kring organisationsöversynen och
skissade strukturen.

7.

Årshjulet april
Leif Thomsson konstaterade att aprils tyngdpunkt ligger på konstituerande
styrelsemöte, introduktion av nya styrelseledamöter och årsstämma för
Driftbolaget.

8.

Gymgolvet - gymmet
Hela det upphöjda gymgolvet behöver rivas och bytas ut. Kostnaderna torde uppgå
till cirka 300 000. Tidsåtgång för arbetet är tre veckor. Uppdrogs år Frida Engström
att gå vidare med ärendet. Lämplig tidpunkt för arbetet bedöms vara före
byggsemestern?
Diskuterades även förnyelse av maskinparken i gymmet; våra gymmaskiner är
gamla och börjar se slitna ut.
Beslutades att byta ut gymgolvet samt att ge Frida Engström i uppdrag att gå
vidare med planerna för förnyelse av gymmaskinparken.

9.

Medlemsstatistik
Frida presenterade de positiva siffrorna som visar att vi dags dato har fler
medlemmar än vid motsvarande tid förra året. Antalet medlemmar februari 2019
är 3408 (februari 2018: 3382 medlemmar).

10.

Styrelsens svar inkommen motion
Motion har inlämnats angående lägre avgifter på träning för äldre. Styrelsen har
behandlat motionen – tas upp på årsstämman 2019 03 30.

11.

Hedersmedlemskap
Förslag att utse medlem till hedersmedlem har inkommit.
Uppdrogs åt Leif Thomsson att föredra ärendet på årsstämman.

12.

Lägesrapport från valberedningen
Valberedningen har slutfört sitt arbete och presenterar sitt förslag på årsstämman.

13.

Avstämning inför årsstämman
Tidigare utsänt körschema genomgicks.

14.

Reflektioner gällande motioner och propositioner till Riks årsstämma
Propositioner och motioner till Riks årsstämma i Stockholm kommande veckoslut
diskuterades och kommenterades. Styrelsen instämmer i stort sett med Riks
styrelses förslag till beslut samt gav våra delegater mandat att rösta efter att ha

hört debatten kring frågan angående röstetalens antal för de olika
Friskisföreningarna.
15.

Ansökan om Friskis Visby som värd för Riks årsstämma 2020
Planeras att Riks årsstämma 2020 kommer att äga rum i Visby. Frida Engström har
lämnat svar till Riks och arbetar vidare med planeringen.

16.

Övriga frågor
Avstämning av kvällens styrelsemöten gjordes.
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