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Organisation och verksamhet
Friskis&Svettis är en ideell idrottsförening som startade i Stockholm 1978.
Organisationen består av 159 ideella idrottsföreningar. En förutsättning för att vara en
Friskis&Svettis-förening är ett medlemskap i Friskis&Svettis Riks, föreningarnas förening,
och anslutning till Riksidrottsförbundet. I vår verksamhet finns inga privata vinstintressen,
alla pengar som kommer in återinvesteras i verksamheten. Medlemmarna äger sin förening och kan utöva sin rösträtt på årsmötet.

Friskis&Svettis Järfälla
Friskis&Svettis Järfälla startade 1984. Då hade vi Jympa i kommunens skolgympasalar.
Ett 20-tal funkisar släpade då runt på anläggningar, hade möten hemma i köket och spelade in sina pass på kassettband. Sedan dess har vi tagit många stora och modiga beslut
och det har fört oss dit vi är i dag.

Järfällas största idrottsrörelse
I dag har vi två egna lokaler, Friskiskällan och Bolinder. Vi har över 9 000 medlemmar
som tränar, trivs och svettas tillsammans. Det gör oss till Järfällas största idrottsrörelse!
Vi äger ej fastigheterna, i Jakobsberg är vi hyresgäster till Profi och i Bolinder till JM.

Ideella funktionärer
Friskis&Svettis Järfälla är ett stort gäng som alla bidrar till att hålla igång verksamheten.
Föreningen drivs av drygt 230 ideellt arbetande funktionärer, såsom värdar, ledare och
tränare. Även styrelse, valberedning och revisorer arbetar ideellt. De är alla eldsjälar som
brinner för träning och Friskis&Svettis.

Medlemsförening
Verksamheten finansieras av medlems- och träningsavgifter och eventuellt överskott går
alltid tillbaka till verksamheten. Det är alltså du som medlem i Friskis&Svettis Järfälla
som gör vår verksamhet möjlig.

Miljöorganisation
Friskis&Svettis Järfälla har under våren 2017 börjat använda Svensk Miljöbas miljödiplom
som miljöledningssystem och det omfattar Friskis&Svettis Järfällas verksamheter i
Jakoberg och Bolinder. Målet är att genomföra en miljörevision sommaren 2017
och att vara miljödiplomerade senast hösten 2017.
Miljösamordnare på Friskis&Svettis Järfälla är Susanne Hallin som ansvarar för att upprätta dokumentation och rutiner, informera ledningsgrupp, styrelse och medarbetare
samt uppföljning av miljöplanen. Utöver miljösamordnaren har även kommunikatören
ansvar för intern och extern information. Verksamhetschef Sara Wretling fattar beslut
om miljöarbetet.

Miljöpolicy för Friskis&Svettis Järfälla
Friskis&Svettis Järfällas verksamhet ska kännetecknas av hänsyn till miljön och sträva
mot ett långsiktigt hållbart samhälle. Friskis&Svettis Järfälla ska vara förebild för sina
medlemmar och aktivt främja en hållbar utveckling.

Med ovanstående bakgrund ska Friskis&Svettis Järfälla:
•

Sträva efter att förebygga eller minska sin samlade miljöbelastning genom ett
systematiskt miljöarbete.

•

Fortlöpande förbättra sitt miljöarbete och låta detta utvärderas årligen genom
en miljödiplomering (start hösten 2017).

•

Präglas av miljömedvetenhet i all sin verksamhet. Det innebär att i alla beslut ska
miljöhänsyn vägas in.

•

Sträva efter att påverka sin omvärld i riktning mot ökad miljöanpassning.

•

Ha en inköpspolicy som beaktar miljöhänsyn.

•

Tillvarata medarbetarnas och medlemmarnas engagemang.

Det här gör vi för miljön:
•

Använder mikrofibertrasor istället för papper på gym, spin, Iw och cirkelgym.

•

Vi har vindkraftsproducerad eldrift.

•

Fortsätter utveckla och förbättra föreningens sopsortering, både för funktionärer
men även för våra medlemmar som ska ha möjligheten att sopsortera i föreningens
lokaler.

•

Alla resor ska med hänsyn tages till kostnad, miljö och tid samt medarbetarnas
individuella förutsättningar och behov.

•

Vi ska frångå försäljningen av vatten i flaska och säljer istället tomma vattenflaskor,
för att släcka törsten miljömedvetet.

•

Vi ser över möjligheten att frångå tryckta PDF-scheman och istället använda oss av
webb-schema och app.

Miljöpåverkan
Friskis&Svettis Järfällas betydande och prioriterade områden inom hållbarhetsarbetet:
Effektivisera energianvändning för belysning och bastu
•

Minska uppkomst av hushållsavfall

•

Förlänga livstiden på gymutrustning

•

Ta fram resepolicy och förbättra möjligheten för personal och kunder att

•

Använda cykel som transportmedel

•

Ta fram riktlinjer för miljöanpassade inköp

•

Kommunicering till kunder och intressenter av Friskis&Svettis miljöarbete

•

Utbilda personal inom miljö

•

Öka folkhälsan för kunder

Genomförda miljöförbättringar
Energi
Vi använder förnyelsebar energi från vindkraft.
Vi har installerat LED-belysning och rörelsesensorer för att effektivisera energianvändningen. Det är ett pågående arbete som kommer att slutföras 2019.

Avfall
Vi sorterar ut avfallsfraktioner som uppkommer i verksamheten.
Vi förlänger livslängden på gymmaskiner genom att de leasas och genom att skänka bort
gammal gymutrustning till medlemmar.

Buller, vibrationer och lukt
Vi har installerat bullerdämpande åtgärder för att minska buller från gym och högtalarsystem. Ljuddämpande matta har satts in och dialog förs med motionärer.

Inköp av varor och tjänster
Vi köper in miljömärkta städ produkter, hygienartiklar och papper.

Verksamhetens miljöpåverkan
Vi använder endast trasor, istället för papper, som kan tvättas och återanvändas
för avtorkning av maskiner.
Vi skriver inte ut pappersscheman mer än vad som behövs och övergår till digitala
scheman för träningspass.

Socialt ansvarstagande
Vi arbetar efter Friskis 12 värderingar och anti-dopningspolicy.
Vi verkar för bättre folkhälsa.
Vi utbildar ledare och ger arbetslivserfarenhet både för unga och gamla.
Vi skapar ett socialt sammanhang för äldre.

