Beslutsprotokoll nr 2014:6
För sammanträde med Styrelsen för Friskis&Svettis, Malmö
Datum: 2014-11-10

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

Övriga närvarande:
Lasse Twetman (LT), verksamhetschef
Anders Bundy (AB), ekonomichef

Ej närvarande:
Claes Håkansson (CH)
Andreas Pitlik (AP), suppleant
1. Ordföranden öppnade mötet
2. Val av justeringsmän JG 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 2014:5 godkändes och lades till handlingarna.
5. Ekonomiska rapporter
*Månadsrapport september 2014 distribuerades 15 oktober. AB kommenterade den inte ytterligare utan
hänvisade till vad som noterats i anslutning till rapporten.
* Prognos till årets slut ställd i jämförelse mot budget 2014 redovisades och kommenterades av AB.
*Budget 2015. Ett första förslag till sådan presenterades och kommenterades av AB.
Styrelsen diskuterade kring den framlagda budgeten och ansåg att den behövde kompletteras.
Styrelsen ansåg dessutom att det till budgeten skulle kopplas en likviditetsbudget.
Beslut: Styrelsen beslöt att till nästa styrelsemöte ska det tas fram nya budgetar enligt ovan.
6. Pågående projekt
LT nämnde att allt fortlöper efter den projektplan som presenterades på tidigare styrelsemöte.
Mycket arbete har fått läggas ner på grund av vattenskadorna på Kronprinsen och framför allt på Pm.

7. Omvärldsbevakning
LT rapporterade kort om den sedvanliga rörliga marknaden. Nya Crossfitanläggningar tillkommer.
Fitness24Seven öppnar fyra nya anläggningar.
8. Organisationen
LT hade inget speciellt att rapportera.
9. F&S Riks
*Riks Generalsekreterare Peter Wigert har sagt upp sig och kommer vid årsskiftet att avgå.
Tills att ny GS har utsetts kommer Anders Berg att på halvtid fungera som tillförordnad sådan.
.
*MH nämnde att Riks styrelse och GS kallat till webbmöte för ordföranden i alla F&S-föreningar.
*Planer finns att bilda ett Ordförandeforum för samverkan mellan Skåneföreningarna.
10. Projektgrupper
LT meddelade att framlagda rapporter från arbetsgrupperna är delgivna ledningsgrupp och ansvariga.
Rapporterna är nu under bearbetning och utvärdering.
11. Personalhandbok
LT informerade om att Personal- och policyhandboken fortfarande är ute för remissbehandling.
12. Verksamhetsplan 2015
Styrelsens verksamhetsplan har varit distribuerad till styrelsen för synpunkter och kommentarer.
Beslut: Styrelsen fastställde Verksamhetsplanen för 2015. MH distribuerar denna.
13. Övriga frågor
*Årsmöte 2015. Datum för årsmötet 2015 fastställdes att förläggas till onsdagen den 25 mars kl 1830.
Enligt föreningens stadgar ska senast 12 veckor före årsmötet styrelsen meddela tidpunkt för årsmötet
samt senaste datum för att lämna in motioner. Detta ska åtgärdas av LT.
*Uppdrag till Valberedningen. MH frågade de styrelsemedlemmar vilkas mandat kommer att utgå vid
Årsmötet om de ställer sig till förfogande för omval. Detta ska meddelas MH omgående.
Kompetenser som i första hand kommer att efterfrågas är inom områdena finans/bank samt HR.
MH kontaktar valberedningens ordförande angående detta.
*Kampanjen ”Köp ett nytt årskort eller förläng ditt nuvarande” på hemsidan måste förtydligas.
Ansvarig för detta är LT.
14. Nästa möte
Nästa möte tisdagen den 9 december 1730 på Kansliet Heleneholm.
15. Ordföranden avslutade mötet.
Vid protokollet
_________________
Anders Ros

Justeras
___________________
Jan Gruvstad

____________________
Mats Haeger

