Styrelsereferat Friskis&Svettis 181023
DATUM: 2018-10-23
TID: 18:30-21:30
PLATS: Kontoret vid Österport
Närvarande
Charlotta Broström, Patrik Pettersson, Eva Westeman, Elisabeth Österdal, Marie
Martelleur
till kl. 21.00, Leif Thomsson, Frida Engström Verksamhetschef adj. och Anette Nilsson
Sekreterare adj.,
Mötets öppnande och val av justerare
Justerare av dagens protokoll Marie Martelleur.
Föregående protokoll
Lades till handlingarna
Ekonomisk rapport
Bettan gick igenom de ekonomiska rapporterna samt budget för 2019.
Konstaterades att den ekonomiska ställningen är tillfredsställande, prognosen följer
tidigare trend och perioden uppvisar ett positivt resultat.
Uppföljning av konto 3250.
Det gäller klippkorten och Frida skall kolla igen och återkommer.
Framtagning av nyckeltal
Fastställdes att vi börjar med tidigare presenterat förslag och kan gå igång med dessa 1
januari.
Budget 2019.
Underlag till budget för 2019 som tagits fram föredrogs av Bettan, efter ytterligare
analys och vissa korrigeringar bestämdes att Bettan och Frida arbetar vidare med
underlaget. Frida återkommer också med underlag gällande utbildningskostnader
inklusive resor och logi 2019 för funktionärer plus personaldelen.
Budget och verksamhetsplaner för 2019 tas på nästa möte.

Diskussion om ambitionsnivå, aktiviteter och budgetförutsättningar inför
verksamhetsåret 2019.

Rapport från verksamhetsledaren, inklusive genomförda och kommande aktiviteter.
2018-10-23 var medlemsantalet 4740, samma tidspunkt föregående år var det 4781
medlemmar.
Akka service kommer att sköta städ, 12 månaders kontrakt.
Rekrytering av ledare pågår.
Projekt med träning i samarbete med Rädda barnen (Kerstin Blomberg)
för kvinnor från Afghanistan. Frida kommer köra ett litet projekt tillsammans med
dom ca 5 gånger.
1,6 miljoners klubben med hälsodag 20/10 hos Friskis Visby.
Frida håller även på att lägga vår schemat 2019
Verksamhetsplaner 2018, återkoppling.
Frida rapporterade att vi ligger i fas.
Organisation/rekrytering.
Rekrytering av receptionist pågår och vecka 46 hoppas Frida att kunna lämna beslut.
Benchmark
Frida rapporterade om workplace.
Även styrelsen behöver få benchmarking från andra föreningar.
Årshjulet
Till novembermötet bjuda in träningsansvarig och påbörja kommande årsmöte

