Beslutsprotokoll nr 2014:5
För sammanträde med Styrelsen för IF Friskis&Svettis, Malmö
Datum: 2014-10-14

Närvarande styrelseledamöter:
Mats Haeger (MH), ordförande
Anders Ros (AR)
Helena Nord (HN)
Stefan Malmros (SM)
Claes Håkansson (CH)
Jan Gruvstad (JG)
Jessica Hansson (JH)

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

Ej närvarande:
-----------------1. Ordföranden öppnade mötet
2. Val av justeringsmän CH och MH
3. Dagordningen fastställdes enligt följande:
1. Öppnande av mötet
2. Val av justeringsmän
3. Fastställande av dagordning
4. Föregående protokoll
5. Projektgrupper
6. Verksamhetsplan 2015
7. Personalhandbok
8. Övriga frågor
9. Nästa möte
10. Avslutande av mötet
4. Protokoll nr 2014:4 godkändes och lades till handlingarna.
5. Projektgrupper
Respektive ansvarig för de olika grupperna rapporterade om vad man kommit fram till.
I samband med detta diskuterade styrelsen ingående kring det framlagda.
*Anläggningar. Gruppens arbete presenterades av CH. Övriga ingående i gruppen är JG, LT och AB.
Arbetet var koncentrerat på att utreda kontraktslängder och hyresvillkor för de olika anläggningarna,
kontakter med hyresvärdar samt vad som kunde göras för att få lokalerna uthyrda tider de står tomma.
*Medlemmar. Gruppens arbete presenterades av SM. Övriga ingående i gruppen är AR och JH.
Gruppen hade valt att studera medlemskapet och vad detta kan innebära samt hur anläggningar och utbud
kan påverka synen på medlemskapet.
*Företagsförsäljning. Gruppens arbete presenterades av AP. Övrig ingående i gruppen är MH.
Gruppen presenterade ett förslag till en framtida utformning av företagsförsäljningen.
Dessutom hade studerats möjlig uthyrning av våra lokaler för träning med fysisk inriktning.
*Organisation. I denna grupp ingick från början JF och AM vilka dock numera båda har lämnat styrelsen.
Därför redogjorde MH för vad han hade uppfattat att gruppen hade resonerat kring. Det var i huvudsak
kring hur organisationen skulle se ut framöver beträffande olika funktioner med förväntade pensioneringar.
Beslut: Styrelsen beslöt att till LT och ledningsgruppen ska allt framtaget underlag distribueras.

6. Verksamhetsplan 2015
MH påminde om att den nya verksamhetsplanen ska arbetas fram för att vara klar i samband med budget.
MH gick genom gällande verksamhetsplan, kommenterade respektive punkt samt antydde hur de kunde
tänkas se ut i nästa verksamhetsplan.
MH kommer att distribuera kompletterad verksamhetsplan och emotser omgående synpunkter på denna.
7. Personalhandbok
Personal- och policyhandboken är i sin ursprungsversion från 2009 och senast reviderad 2013 och anses
enligt föregående protokoll vara i behov av översyn. LT informerade om aktuellt läge med omarbetningen.
Ingrid P är igång med revideringen och har inarbetat diverse ändringar samt distribuerat dessa för synpunkter.
AR nämnde att han hade kontaktat Ingrid P och med henne haft ett möte och då gått genom vad som skulle
behöva ändras och kompletteras i handboken.
8. Övriga frågor
*LT informerade om förhållandena på Pm efter de omfattande vattenskadorna.
9. Nästa möte
Nästa möte måndagen den 10 november 1730 på Kansliet Heleneholm.
Övrigt inbokat möte under hösten tisdagen 9 december.
10. Ordföranden avslutade mötet.
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