Beslutsprotokoll nr 2014:7
För sammanträde med Styrelsen för Friskis&Svettis, Malmö
Datum: 2014-12-09

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

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

Ej närvarande:
Claes Håkansson (CH)
Jessica Hansson (JH)
Andreas Pitlik (AP), suppleant
1. Ordföranden öppnade mötet
2. Val av justeringsmän SM 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. Övriga frågor
11. Nästa möte
12. Avslutande av mötet
4. Protokoll nr 2014:6 godkändes och lades till handlingarna.
5. Ekonomiska rapporter
*Månadsrapport september 2014 liksom prognos till årets slut presenterades av AB vid förra styrelsemötet.
*Budget 2015. En första grundbudget presenterades av AB på förra styrelsemötet och skulle ses över.
Till detta möte var den kompletterad i enlighet med styrelsens önskemål och lades nu fram av AB.
Styrelsen diskuterade kring hur det skulle kunna gå att åtgärda respektive post i budgeten.
Några viktigare områden pekades ut och det ansågs att de ytterligare ska utredas.
Beslut: Styrelsen beslöt att slutlig budget ska presenteras på nästa styrelsemöte.
*En likviditetsbudget presenterades av AB. Den arbetsgrupp som är tillsatt enligt protokoll 2014:5 § 8 för att
behandla denna fråga kommer inom kort ha nästa möte, då förstärkt med MH.
6. Pågående projekt
LT nämnde att allt huvudsakligen fortlöper efter den projektplan som presenterats på tidigare styrelsemöte.
Mycket arbete krävs fortfarande på det vattenskadade Pm varför det dröjer innan stora hallen åter kan öppna
eftersom uttorkningen av betonggolven tar lång tid.
F&S Malmö kommer under våren att arrangera en femdagars träningsresa till Italien.

7. Omvärldsbevakning
LT informerade om att ett nytt koncept benämnt Microgym nu är på gång att etablera sig. Det bygger på att
på många ställen öppna lokaler med små ytor och för ett begränsat antal medlemmar.
8. Organisationen
LT rapporterade om mindre anpassningar av organisationen
9. F&S Riks.
*MH rapporterade kort om det webbmöte som Riks styrelse och GS kallat till för ordföranden i alla F&Sföreningar. Gemensamma inköp, bolagsfrågan, grafiska profilen, pågående kampanjer togs upp.
*Årsstämma i Borlänge. Till denna som ska avhållas 13-15 mars 2015 har nu inbjudan kommit.
LT och MH avser att diskutera och besluta hur vi ställer oss till deltagandet i år.
Motioner till stämman ska vara inlämnade 31 januari och MH efterlyste eventuella förslag till sådana.
10. Övriga frågor
*Årsmöte 2015. Med datum för årsmötet 2015 fastställt till onsdagen den 25 mars ska motioner vara
oss tillhanda senast 18 februari.
*Uppdrag till Valberedningen. MH har kontaktat valberedningen angående hur styrelsemedlemmarna
Ställer sig till eventuellt omval. Valberedningen kommer att kontakta styrelsens ledamöter.
11. Nästa möte
Nästa möte torsdagen den 15 januari 2015 1730 på Kansliet Heleneholm.
Övriga inbokade möten måndagen den 2 mars och Årsmötet 25 mars.
12. Ordföranden avslutade mötet.
Vid protokollet
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