Beslutsprotokoll nr 2017:1
För sammanträde med Styrelsen för IF Friskis&Svettis Malmö
Datum: 2017-02-14

Närvarande styrelseledamöter:
Peter Gauffin (PG), ordförande
Stefan Malmros (SM)
Margareta Göransson(MG)
Yvonne Gustafsson(YG)
Jan Gruvstad (JG)
Göran Hellryd(GH)

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

Ej närvarande:
Irene Molin(IM)
1. Ordföranden öppnade mötet.
2. Val av justeringsmän MG och PG
3. Dagordningen fastställdes enligt följande:
1. Öppnande av mötet
2. Val av justeringsmän
3. Fastställande av dagordning
4. Föregående protokoll
5. Ekonomiska rapporter
6. Organisation
7. Pågående projekt
8. Omvärldsbevakning
9. F&S Riks
10. Försäkringsfråga Pm
11. Årsmöte
12. Övriga frågor
13. Nästa möte
14. Avslutande av mötet
4. Protokoll nr 2016:8 godkändes och lades till handlingarna.
5. Ekonomiska rapporter
*Månadsrapport för januari 2017. Denna presenterades av AB. I samband med rapporten redovisades
medlemsutveckling och inpasseringsstatistik.
Försäljning, intäkter och kostnaderna kommer att redovisas senare under veckan.
Medlemsutvecklingen och inpasseringsstatistiken presenterades även anläggningsvis med stapeldiagram
*Budget 2017. Denna presenterades av AB. Två olika budgetar presenterades. Det första alternativet var
principiellt lika det som visades på föregående styrelsemöte. Men nu var utrett vissa osäkerhetsfaktorer.
Det andra var en budget som inkluderade effekterna av en eventuell bolagisering från 1 maj.
AB presenterade även en likviditetsbudget för 2017. Budgeten var, för att kunna jämföras mot 2016, nu
kompletterad med preliminärt resultat 2016.
Beslut 12 januari: Styrelsen beslöt anta den presenterade budgeten.
AB presenterade i anslutning till budget det beräknade preliminära resultatet för 2016.
Några försäkringspengar gällande vattenskadan på Pm är inte inräknat i detta resultat.

*Hyresförhandling Hh fortgår. Fastighetsägaren Klövern har inte svarat än på lämnat förslag.
*Underhållsplan för hösten 2016 är i princip klar och kommer nu att uppdaterats för 2017. Problem har
uppstått med en vattenskada i ett duschutrymme på Jl. Samma problem har tidigare visat sig på Ön.
*Medlemsvärvningskampanjen fortlöper enligt tidigare distribuerad aktivitetsplan.
.
6. Organisation
*Inom organisationen har uppstått nya vakanser. Med nytillträdd VC från 1 mars kommer organisationen
och dess uppbyggnad att ses över och erforderliga tjänster tillsättas.
*Byte av arbetsgivarorganisation är ännu inte klart.
7. Pågående projekt
*Aktiebolagsfrågan. AB har informerat SB om vad som har skett och just nu gäller angående bolagisering.
Någon sådan är i dagsläget inte aktuell.
*Övriga projekt visade LT på en omfattande lista varifrån kunde utläsas bland nytillkomna:
Fyra aktiva Fustratränare har startat, Två nya sjukgymnaster på Hh, Personalkonferens 16 februari.
8. Omvärldsbevakning
Forum har efter sin konkurs fått ny ägare i form av Öresundshälsan plus en samarbetspartner
Anläggningen kommer nu att fräschas upp samt expandera verksamheten och därmed höja priserna.
På Krossverksgatan i Limhamn öppnar Limhamns Crossfit.
9. F&S Riks
*LT tog upp Riks Årsstämma i Lund 17-19 mars 2017. Handlingar gällande Årsstämman kommer att läggas
ut på Funknet den 17 februari. Styrelsen uppmanades att läsa handlingarna och ge PG sina synpunkter
*PG rapporterade om en från Riks utsänd remiss gällande ”Mål och Strategi”.
Remissen finns enligt PG på Funknet och svar skulle vara inne 15 januari. Remissen omfattar önskade
synpunkter på sex utvecklingsområden. PG har sänt in svar från oss.
*SB kommer att träffa Riks GS Karin Nolke Grubbström någon gång i mars.
10. Försäkringsfråga Pm
F&S har från Folksam ännu inte erhållit någon ersättning.
11. Årsmöte
Inga propositioner eller motioner finns att behandla. Mats Haeger är vidtalad för ordförandeposten.
Valberedningens förslag presenterades för styrelsen. Två nya suppleanter kommer att väljas in.
Beslut: Styrelsen beslöt att medlemsavgift 2018 ska vara oförändrad från föregående år.
12. Övriga frågor
Några sådana fanns inte.
13. Nästa möte
Nästa möte tisdagen den 18 april 2017 kl 1730 på Kansliet Heleneholm.
Inbokade mötesdagar under 2017: 30 maj, 15 augusti, 26 september, 16 november samt 12 december.
14. Ordföranden avslutade mötet.
Vid protokollet
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