Protokoll fört vid styrelsesammanträde med
Idrottsföreningen Friskis&Svettis Visby.
DATUM: 2019-09-17 PLATS: Kontoret vid Österport
Närvarande: Charlotta Broström, Elisabeth Österdahl, Eva Bofride, Patrick Ryott, Marika
Olofsson, Leif Thomsson, Frida Engström, verksamhetschef adj.
Frånvarande: Marie Martelleur
ÖPPNANDE. Ordförande öppnade mötet och Charlotta Broström valdes att justera kvällens
protokoll.
PROTOKOLL. Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.
LÄGESRAPPORT. Träningsansvarig Anette Strehlenert och receptionsansvarig Marie Eklöf var
inbjudna för att berätta om läget för deras respektive områden.
Marie Eklöf beskriver en vardag där det ständigt är fullt upp med många bollar i luften och där
det skulle behöva förstärkas bemanningsmässigt för att täcka behovet. En receptionist och en
som har koll på det ekonomiska. Gymmet är lite bortglömt saknar nån ansvarig för det.
Behovet av mer städning är också stort. Marie betonar också stor arbetsglädje och många
härliga möten som ger energi, Frida bra chef som ser en som anställd.
Anette Strehlenert tar upp FAR, fysisk aktivitet på recept, och att vi behöver ha en beredskap
för att kunna ta emot FAR-motionärer på bästa sätt. Kanske lägga ut blanketter på
vårdcentralerna där de som får FAR kan se vad vi erbjuder och en prova-på-biljett?
Rekrytering och utbildning av nya ledare pågår. Nya intensiteter denna termin.
Värdgruppen stabil, nya kommer till när andra slutar.
Anette och Marie lämnade sammanträdet efter sin rapportering.
EKONOMI. Elisabeth Österdahl lämnade en ekonomisk rapport som visar lägre intäkter än
budget, men i utfall i nivå med förra året. Ekonomiskt ses inga överraskningar då vi haft
gymmet stängt för ombyggnad och att vi kompenserar medlemmarna med betalningsfri
månad.
Diskussion uppstod hur vi ska bokföra den investering som gjorts i lokalen.
Styrelsen beslutade att avvakta med detta beslut tills vi ser vad som är mest förmånligt
gällande resultat och skattekostnad.
Personalkostnader ligger under budget på grund av vakanser. Elkostnaderna sticker ut och
Elisabeth Österdahl kollar om det är ökade nätpriser eller om förbrukningen skiljer sig åt
jämfört med tidigare år.

MEDLEMSFRÅGOR. Verksamhetschef Frida Engström berättade att responsen på det nya
gymmet är mycket positiva. Allt är dock inte riktigt klart och installerat fullt ut.
VENTILATIONEN. Allt är rätt inställt. Notering att till våren be Gardells Plåt komma och
inspektera på plats samt svara på om det är möjligt att installera luftvärmepumpar i lokalen.
30-ÅRSFIRANDET. Frida har läget under kontroll gällande 30-årsfirandet. Försäljningen till
festen gick trögt till en början men rullar på bra nu. Tekniken en stor kostnad, 40 000 kronor,
men budgeten kommer att hållas med god marginal som det ser ut i nuläget.
STÄMMAN 2020. Planeringen fortskrider.
RAPPORT VERKSAMHETSCHEF
- Nya system installeras av Koneo i morgon, onsdag 18 september.
- Bygget har gått över förväntan.
- Planer på funkisdag den 9 november med bland annat föreläsning av Annelie Östberg,
Borlänge.
- Rekrytering anställd reception/ekonomi pågår.
STRATEGI- OCH FRAMTIDSFRÅGOR. Arbetsgruppen där ordförande Leif Thomsson medverkar
för att utreda om årsmöte ska hållas varje eller varje år.
Arbetsgruppens slutsats är bland annat att Friskis&Svettis behöver utveckla sina
beslutsprocesser oavsett hur ofta årsstämman ska hållas. För att Friskis&Svettis ska vara en
snabbfotad organisation som inte bara följer med utvecklingen utan leder den så behövs ett
modernare arbetssätt där strategiska beslut kan fattas oftare än på årsstämman oavsett om
den genomförs varje eller vartannat år

AVSLUTNING. Ordförande avslutade sammanträdet.
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