Södertälje, 2017-03-15

Valberedningens rapport till årsmötet 2017
Valberedningens uppdrag är att utifrån arbetsordningen och
uppdragsbeskrivning genomföra sitt arbete som leder fram till ett förslag på
styrelsens sammansättning för verksamhetsåret 2017. Förslaget lämnas i
handlingarna till årsmötet den 5 april 2017.
Valberedningen har haft cirka 30 möten under perioden september 2016 –
februari 2017. Vid dessa möten har vi förberett och genomfört intervjuer med
styrelsens ledamöter, suppleanter, anställda och med funktionärer i föreningen
samt med föreslagna kandidater.
Valberedningen har även lagt ut information på F&S hemsida & FB-sidan samt
haft 2 sittningar i FS lokalen med syfte att marknadsföra valberedningen &
styrelsen samt identifiera potentiella styrelsekandidater även bland motionärerna,
inte bara funktionärerna.
Som resultat av intervjuerna och den analys vi gjort framkommer att vår
förening har en fungerande styrelse som arbetat för att föra föreningen framåt
med en stabil ekonomi och verksamhetsstruktur kring bildandet av aktiebolaget.
Synpunkter/önskemål som framkommit till valberedningen kring framtida
styrelsen samt vidareutveckling av verksamheten är:
-

Ökad affärsmässighet, önskvärt fler företagsledare
Ökad strategiskt tänkande, mer framtidsvisioner av verksamheten,
Styrelsen bör vara mer proaktiv i verksamhetsutvecklingen &
kompetensmässigt mer rustad för framtiden (sälj-/marknads/digitaliserings-kompetenser)
Styrelsen kan bistå anställda med kompetens inom specifika områden,
när en anställd ber om input i frågor om utvecklingen av verksamheten.
Stärka ”Vi-känslan” tvärs igenom föreningen, mellan funktionärer,
anställda & styrelsen.

Kravprofilen på framtida styrelsekandidater:
- strategisk och analytisk
- innovativ eller visionär inom träningsbranschen
- marknadsförare eller entreprenör
- nyfiken på styrelsearbete och föreningslivet på Friskis Södertälje och
vill veta mera.
- villig att med tid & vilja engagera dig ideellt i Friskis Södertäljes
styrelse
Valberedningens förslag till framtida styrelsen är en blandning av kandidater
som arbetar till vardags som chefer med personalansvar, egenföretagare,
managementkonsulter och IT-konsulter.
Gemensamt för alla dessa är att de har ett stort FS-hjärta & delar FS värdegrund
och har ett gediget intresse för att vidareutveckla FS Södertälje.

