Utdrag från styrelsemöte med Friskis & Svettis Visby
DATUM: 2017-10-25
NÄRVARANDE:
Charlotta Broström, Mia Olofsson Söderman, Lisa Engström, Patrik Pettersson, Eva Westeman och
Leif Thomsson.
•

Mötets öppnande och val av justerare
Mötet öppnades och till justerare valdes Patrik Pettersson.

•

Möte/avstämning/planering med träningsansvarig
Träningsansvarig Frida Engström gästade styrelsemötet och inledde med att rapportera från
träningskonferensen som arrangerades av Riks, bland annat berättade hon om
trendspaningar samt pass som kommer erbjudas framöver. Därtill förklarade hon hur
statistiken ser ut för passen och hur planen ser ut för vårterminen 2018. Träningsansvarig
berättade mer om förhållandena bland funktionärerna.
Frida hade förslag till styrelsen:
”Jag skulle vilja sänka åldersgränserna till följande:
-Gym: träna tillsammans med vuxen från 11 år (detta efter 1 eller 2 gyminstruktioner).
-Gruppträning (alla jympor, dans, flex, core, inervallflex - alla pass utan redskap): från 7 år i
vuxet sällskap
-Övriga pass: från det år man fyller 11 i vuxet sällskap.”
Styrelsen höll sig positiv till detta, som Frida sedan tar med sig tillbaka till verksamheten.
Frida avlägsnade sig från mötet.

•

Ekonomisk rapport, inklusive nyckeltal, budget och prognos för verksamhetsåret
Styrelsen diskuterade verksamheten. Beslut togs att Leif och Charlotta tillsammans med
Jessica ser över verksamheten och återkommer till styrelsen.

•

Rapport gällande redovisningstjänster
Charlotta har haft möte med Grant Thornton och bett dem se över olika förslag för vidare
samarbete med dem.

•

Information om byte av lokal leverantör, motionsartiklar
Verksamhetschef har sett över samarbetet med lokal leverantör vilket resulterade i
Intersports fördel och därmed kontrakteras Intersport.

•

Rapport antidopingvaccination
Styrelsen har haft möte med SISU som har utmynnat i att verksamhetens antidoping policy
ska revideras. Detta kommer att ske på en planeringsdag.

•

Lägesrapport från marknadsföringsgruppen
Mia berättade att arbetet fortlöper med entusiasm och engagemang från gruppen. Arbetet

är igång med marknadsplan. Önskemål från styrelsen till marknadsgruppen var att planen ska
vara någorlunda klar till den 4/11 då styrelsen har planeringsdag.
•

Avstämning årshjulet
Styrelsen såg kort över denna punkt.

•

Medlemsfrågor
- Hedersmedlem
Eva tillsammans med Mia har sett över kriterierna för att bli Hedersmedlem i föreningen som
en proposition på nästa årsmöte. Styrelsen diskuterade kring vad man får som
Hedersmedlem. Beslut togs att träningskostnad ingår i Hedersmedlemsskapet. Justering av
kriterierna skall göras av Eva och skickas ut till styrelsen på nytt.

•

Rapport från Fkon
Charlotta berättade för styrelsen vilken positiv anda som genomsyrat Fkon. Mycket togs upp,
till exempel att Friskis&Svettis fyller 40 år som förening nästa år. Strategier togs upp genom
ledord: växa, engagera, synas och samarbeta. Viljan är att växa mer, bli ännu större.
Erbjudandet diskuterades på Fkon. Friskis&Svettis Riks vill utveckla detta för att göra
organisationen mer attraktiv. Kommunikation är väsentligt och ny webb är under arbete för
alla föreningar. En annan utveckling tack vare digitalisering är utvecklandet av digitala
utbildningar för funktionärer. Ett mångfaldsprojekt genomförs tillsammans med
Postkodlotteriet. Därtill resonerades över bättre samarbeten genom regionala indelningar
bland föreningarna. Indelningar finns idag men Riks vill säkra upp att dessa nyttjas. Charlotta
vidarebefordrar information från Fkon till styrelsen.

•

Dataskyddsförordningen/GDPR
Friskis&Svettis Riks kommer att distribuera mallar till föreningarna att använda för att kunna
följa upp GDPR. Styrelsen beslutade att detta är en verksamhetsfråga som ska skötas av
verksamhetschef, dock är det styrelsens ansvar att detta genomförs. Viktigt att ta reda på
var/hur personuppgifter hanteras samt utse ett dataskyddsombud. Därtill redan nu påbörja
arbetet med GDPR och få medgivande av nya som tecknar medlemskap gällande
personuppgiftshantering. Allting måste ses över.

•

Eventuell gemensam kampanj inför F&S 40 års jubileum
Friskis&Svettis Riks planerar självklart inför jubiléet, något styrelsen tagit del av per mail.
Styrelsen höll sig positiv till Riks förslag och tar ett beslut i frågan under novemberdecember.

•

Kort avstämning av planeringsdagen 24/9, med förberedelse av mötet 4/11
Leif sammanfattade dagen den 24/9. Förberedelser inför planeringsdagen den 4/11 är:
- Läs på dokumenten från mötet 24/9
- Läs verksamhetsplanen 2017
- Ta med tankar på vilka frågor som ska prioriteras under 2018

•

Övrigt
-Arkiverings- & dokumentationsgrupp
Leif efterfrågade detta och gruppen ska redovisa sitt arbete under nästa styrelsemöte.

