Motion till Friskis&Svettis Årsmöte 2017
Yrkande 1: Att presentkort träningskort som köps i December skall kunna Aktiveras 24/12
och medge träning året ut utan att medlemsavgift för innevarande år skall behöva erläggas.
Motivering: Nästan varje år, sedan jag började på F&S, har jag (ofrivilligt) hört tråkiga
diskussioner i Juletid, mellan besvikna köpare av träningskort (egna eller för att ge bort som
julklapp) och som vill börja träna direkt efter julafton och som då tvingas betala 200- extra i
medlemsavgift för den återstående veckan innevarande år. Dagens situation ger onödigt dålig
PR för föreningen.
Yrkande 2: Ett alternativ för rekrytering av nya Jympare juletid och som ”reunion” av gamla
icke aktiva, vore att mellan Jul och Nyår ha ett stort antal ”öppna avgiftsfria Jympapass” där
dock alla deltagarna ”tvingas” registrera sig, för att senare kunna kontaktas av F&S som
potentiella medlemmar eller för att köpa Träningskort direkt efter passet, inför nya årets goda
föresatser.
Med vänlig hälsning
Mats Rydlund
Medlnr: 21942
Styrelsens svar och förslag till beslut: Yrkande 1:Vi gör redan i dagsläget avdrag för
medlemsavgiften de sista veckorna på året.
Yrkande 2: Vi erbjuder redan ”gratis jympa” för hela Södertäljes befolkning, men under
sommarmånaderna, ute i Mälarparken. Att endast bjuda icke-medlemmar på endast jympa är
svårt att motivera då vår verksamhet innehåller ett brett träningsutbud. I det operativa och
strategiska arbetet i föreningen jobbar vi ständigt mot målet att öka få fler i rörelse. Ett steg i
ledet att hitta nya medlemmar vårt nya ”testa vår träning”-kort, där du erbjuds tre kostnadsfria
träningstillfällen och hamnar i vårt register när du löser in det.
Under året brukar vi ha tex. öppet hus vid träningens dag i oktober, men även olika typer av
kampanjer, så som ”Move Your Buddy” (där medlemmar får ta med en kompis på träning ett
visst antal gånger eller under en viss period). Att det ska ske just kring nyår är något vi kan
fundera vidare på om just den perioden lockar nya medlemmar eller inte, jämfört med andra
perioder under året. Styrelsen föreslår att årsmötet avslår motionen.

