Malmö december 2017

Hej alla Friskis vänner
Jag heter Margareta Göransson och sitter i F&S styrelse sedan några år och här får
ni en resumé av vad vi behandlade på vårt senaste styrelsemöte den 28:e november.
Sören, vår verksamhetschef, berättade om det aktuella läget vad gäller ekonomin.
Han har sedan han började lagt ner mycket arbete på att få ekonomin i balans och
har genomfört besparingsåtgärder som visar att det nu går på rätt håll.
Under hösten har beslut tagits att investera i 42 nya moderna spinningcyklar på
Johanneslust och anläggningen på Ön håller på att fräschas upp med målning och
golvslipning, som skall vara klart i december.
Vi fick en uppdatering på medlemsutvecklingen där vi nu ser att antalet medlemmar
börjar att stabiliseras. Konkurrensen från andra träningsaktörer är dock fortsatt hård.
Förhandlingarna med våra hyresvärdar fortsätter löpande. Vi har haft revisorerna på
besök som tycker att allt ser bra ut.
Sören och Joel Carnor, som är ny chef för Kunder & Produkter, berättade om olika
kampanjer under hösten/vintern.
- ”Öppet hus” som blev en succé med många nya medlemmar.
- #Try it 2017. Testa olika träningskategorier i november.
- ”Testa en PT” under november-december för dig som vill prova på & testa.
- ”Spin Giro 4” som är en träningsutmaning för dig som utmana dina gränser med
start i november och som pågår till april.
- Marknadsföringskampanj på bland annat FB & Instagram och banner reklam i
december.
- Julklappserbjudande med träningskort och vattenflaska.
- Försäljning av nya Friskis träningskläder.
Sören informerade att han fortsätter att se över våra kostnader och under 2018
kommer Joel att ha nya kampanjer och projekt.
Själv är jag är sedan många år aktiv motionär på framför allt Ön och Heleneholm. För
mig står Friskis för ett träningsvaruhus där alla är välkomna och där utbudet är
varierat och kan tillfredsställa de flesta. Just nu gillar jag skivstång/intervall, gymmet
och jympapass.

