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1. Ordföranden öppnade mötet
2. Val av justeringsmän HN och MH
3. Dagordningen fastställdes enligt följande:
1. Öppnande av mötet
2. Val av justeringsmän
3. Fastställande av dagordning
4. Föregående protokoll
5. Ekonomiska rapporter.
6. Pågående projekt
7. Omvärldsbevakning
8. Organisationen
9. F&S Riks
10. Projektgrupper
11. Personalhandbok
12. Verksamhetsplan 2015
13. Övriga frågor
14. Nästa möte
15. Avslutande av mötet
4. Protokoll nr 2014:3 godkändes och lades till handlingarna.
5. Ekonomiska rapporter
*Månadsrapport juni 2014. Denna presenterades av AB.
Samtidigt kommenterade AB medlemsutvecklingen och inpasseringsstatistiken under första halvåret.
Såväl intäkter som kostnader är under kontroll och skillnader i dessa mot budget kommenterades.
I samband med månadsrapporten presenterades även halvårsbokslutet.
*Åtgärdsplanen är högaktuell att ta itu med och avsikten är att komplettera den med ett antal nya punkter.
Beslut: Styrelsen beslöt att åtgärdsplanen ska komma med som första punkt på nästkommande styrelsemöte.
*Underhållsplan. Befintlig sådan för vår och sommar finns på pränt och har genomförts fortlöpande.
Ny underhållsplan för höst och vinter håller på att arbetas fram.
*Bingotillstånd. AB presenterade för styrelsen ett förslag till ansökan om att även nästa år ingå i
Blå Hallens Bingoallians.
Beslut: Styrelsen beslöt att IF Friskis&Svettis Malmö ska ingå i Blå Hallens Bingoallians 2015 med
avsikt att arrangera bingospel och därför söka bingotillstånd. Styrelsen beslöt utse AB till föreningens
representant i alliansens styrelse och LT till lotterianordnare.

6. Pågående projekt
LT presenterade översiktligt utgående från en projektplan vad som kommer att ske under hösten.
Närmast väntar aktiviteter i samband med idrottsmässan på stadionområdet och därefter ViF-dagen.
Senare under hösten bl a ett flertal aktiviteter tillsammans med Riks samt planering inför 2015.
7. Omvärldsbevakning
LT rapporterade om den sedvanliga rörligheten på marknaden. Nordic Wellness öppnar på Emporia
15 september. Träningsvärket har gått i konkurs och dess Limhamnsanläggning öppnar i annan regi.
Fitness24Seven kommer att öppna i gamla möbelaffärens lokal vid Dalaplan.
8. Organisationen
LT informerade om pågående omorganisationer på TTM och på marknads- och informationssidan.
9. F&S Riks
MH rapporterade från webbmötet till vilket ordföranden i alla F&S-föreningar var kallade av
Riks styrelse och generalsekreterare.
10. Projektgrupper
MH påminde om att styrelsemötet 16 september var avsett att som enda fråga behandla projektgrupperna.
Nu tillkommer på mötet åtgärdsplanen enligt beslut ovan.
Varje projektgrupp ska till MH, för vidare distribution, snarast översända sin rapport.
11. Personalhandbok
Personal- och policyhandboken är i sin ursprungsversion från 2009 och senast reviderad 2013.
LT kontaktar Ingrid P om styrelsens synpunkter på vad som den ansåg behövde uppdateras i boken.
Beslut: Ingrid P formulerar kompletterande texter och AR korrekturläser handbokens nya utgåva.
12. Verksamhetsplan 2015
MH påpekade att den nya verksamhetsplanen bör arbetas fram för att vara klar i samband med budget.
Därför uppmanades styrelsemedlemmarna till studie av 2014 års plan och se i vad mån den är aktuell.
13. Övriga frågor
*Ny styrelsemedlem. Det anmäldes att Jonas Fogelberg på egen begäran omgående lämnat F&S:s styrelse.
Enligt föreningens stadgar ska då den på turordningen i årsmötesprotokoll först placerade suppleanten
träda in som ordinarie styrelsemedlem intill tidpunkten för nästa årsmöte. Detta innebär att ersättaren för
Jonas Fogelberg blir Jessica Hansson.
*Attestordning. MH presenterade ett förslag till attestordning för F&S.
Beslut: Styrelsen antog det presenterade förslaget till attestordning.
14. Nästa möte
Nästa möte tisdagen den 16 september 1800 på Kansliet Heleneholm.
Övriga inbokade möten under hösten tisdagarna 28 oktober och 9 december.
15. Ordföranden avslutade mötet.
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