Beslutsprotokoll nr 2015:4
För sammanträde med Styrelsen för Friskis&Svettis, Malmö
Datum: 2015-05-27

Närvarande styrelseledamöter:
Mats Haeger (MH), ordförande
Jan Gruvstad (JG)
Helena Nord (HN)
Margareta Göransson(MG)
Yvonne Gustafsson(YG)
Irene Molin(IM)
Stefan Malmros (SM)

Övriga närvarande:
Andreas Pitlik (AP), suppleant
Anders Ros (AR), suppleant
Lasse Twetman (LT), verksamhetschef
Anders Bundy (AB), ekonomichef

Ej närvarande:
-----------------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. Företagsförsäljning
7. Pågående projekt
8. Omvärldsbevakning
9. Organisationen
10. F&S Riks
11. Övriga frågor
12. Nästa möte
13. Avslutande av mötet
4. Protokoll nr 2015:3 godkändes och lades till handlingarna.
5. Ekonomiska rapporter
*Månadsrapport april 2015 liksom prognos till årets slut presenterades av AB. I samband med detta
kommenterade AB inpasseringsstatistiken och medlemsutvecklingen sedan årsskiftet och för perioden.
6. Företagsförsäljning
Inför dagens möte hade till styrelsen distribuerats dokument utvisande vilka kunder företagsförsäljningen
har avtal med samt en presentation av hur avdelningen arbetar. LT gick genom detta och pekade på
strategin, huvudmålen och tillvägagångssättet.
Styrelsen gav många förslag på marknadsföring varav dock de flesta enligt LT redan använts.
Dock gavs vissa tips vilka LT tog till sig för vidare utredning och handläggning.
7. Pågående projekt
LT presenterade från en lista vad som närmast förestod i projektväg förutom alla träningsaktiviteter.
Närmast väntar löneförhandlingar, prissättningar, div personalförändringar samt personalmöte i v 23.
Ritningar på flytten till nya kanslilokaler ligger nu klara.

8. Omvärldsbevakning
LT rapporterade att i träningsväg kan nu noteras det kraftigt ökande intresset för yoga i allehanda former.
Likaså växer intresset för toughest – träning i små grupper - såväl utomhus som inomhus i mindre lokaler.
9. Organisationen
*LT rapporterade att föreningen nu tillsatt ny personaladministratör, Christel Sylvegård, som kommer från
motsvarande tjänst hos Barista och under juni kommer att arbeta parallellt med avgående Ingrid Pålsson.
10. F&S Riks
*MH informerade om Riks senaste webkonferens för ordförandena i föreningarna. Konferensen leddes av
tf och kommande GS samt Riks styrelseordförande. MH redogjorde för vilka ämnen som hade tagits upp på
konferensen samt kommenterade presentationen av och synpunkter på dem som hade kommit från deltagarna.
*F&S Riks tillträdande generalsekreterare, Karin Nolke Grubbström har som första F&S – förening
besökt F&S Malmö. LT och Isa K informerade och visade Karin runt.
11. Övriga frågor
Några sådana fanns inte.
12. Nästa möte
Nästa möte tisdagen den 18 augusti 2015 1730 på Kansliet Heleneholm.
Övriga inbokade styrelsemöten tisdagen 13 oktober och måndagen 7 december.
13. Ordföranden avslutade mötet.
Vid protokollet
_________________
Anders Ros

Justeras
___________________
____________________
Helena Nord
Mats Haeger

