Sammandrag av styrelsesammanträde med IF Friskis&Svettis Visby.
DATUM: 2019-10-29 PLATS: Kontoret vid Österport
NÄRVARANDE: Charlotta Broström, Elisabeth Österdahl, Marie Martelleur, Eva Bofride,
Patrick Ryott, Marika Olofsson, Leif Thomsson, Frida Engström verksamhetschef (adj.).

Mötet öppnandes
Justerare
Till att justera dagens protokoll valdes Marika Olofsson.
Föregående protokoll
Lades till handlingarna.
Ekonomisk uppföljning
Elisabeth Österdahl berättade att året ser ut att gå mot ett positivt resultat mot förväntat
minus. Jubileumsfirandet kostade mindre än budgeterat.
En oväntad kostnad i gymmet har tillkommit då det behövdes dras el och nätverk till alla
redskap. Delar av den kostnaden bör dock ligga på leverantören då detta inte tydligt
kommunicerats i förväg.
Det är nu klart med anställning av en ekonomi/receptionstjänst. Frida meddelade också att vi
inte längre har några skulder.
Elförbrukningen diskuterades och det rådde oklarheter kring vad vi har för avtal med. Frida
och Marie kollar med Geab.
Budget 2020
Förslaget till budget för 2020 gicks igenom och antogs. Resultatet i budget uppgår till 125 000
kronor. Medlemsavgiften höjs inte utan ligger kvar på 100 respektive 200 kronor. Kostnaden
för den höjda medlemsavgiften till riksorganisationen tas ut via träningsavgifter. Förslag att
höja träningsavgifter, utöver uppräkning, med motsvarande kostnad för den höjda
medlemsavgiften till riks, antogs. Budgeten för driftsbolaget visar ett plusresultat på 634 800
kronor. Förslag till nyckeltal för 2020 som tidigare presenterats för att bättre och effektivare
kunna följa verksamheten, antogs i sin helhet.

Information från VKON
Patrick Ryott informerade om verksamhetskonferensen i Stockholm den 28-29 september.
Han och träningsansvarig Anette Strehlenert deltog och tog till sig av alla föreläsningar och
workshops som ordnades. Bland annat knöts kontakter med F&S Lidingö som står inför en
liknande situation som oss och var intresserade av att etablera kontakt för erfarenhetsutbyte.
Många pratade om stämman i Visby nästa år och såg fram emot denna, dock pekade somliga
på klimatavtrycket för alla tillresande.
Funkisdag
Allt klart inför funkisdagen den 5 november 2019. Styrelsen uppmanas vara där i god tid och
ta emot funkisarna.
Strategi- framtidsfrågor
FAR hantering (fysisk aktivitet på recept), Fridas förslag till att introducera det i verksamheten
och med viss reducerad prissättning antogs och skall ske inledningsvis i ”små steg” 2020.
Övriga frågor
Styrelsens ”julmiddag” bestämdes till att bli den 10 december.
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