F&S STRATEGISKA VÄGVAL
Vi väljer leendet
Lusten är den viktigaste anledningen till att
människor väljer att träna och den positiva
känslan efteråt.
Vi väljer en egen profil
Vi utvecklar en stark värdegrund där vårt sätt att
rekrytera, utbilda, utveckla, diskutera och
kommunicera vår förmåga att ”leva”
Friskis&Svettis gör att vi kan erbjuda hög kvalitet
och unik helhetsupplevelse – inte bara träningen.
Vi väljer individen
Vi tränar i grupp men det är alltid individen vi
bryr oss om och vänder oss till. Vi är en
mötesplats där vi respekterar den enskildes ansvar
för sitt välbefinnande men hjälper gärna den som
ber om hjälp.
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Vi väljer funkisarna
Vår styrka är att vi alla är funkisar. Det är vår samlade kompetens och lust till uppgiften som
resulterar i det där sköna leendet vi vill förknippa med träningen.
Vi väljer idealitet
Basen är idealiteten, ur den kommer lusten till uppgiften, det egna valet och vi-känslan.
Vi väljer oberoende
För att kunna göra det vi själva vill, när vi vill och göra det som vi bedömer vara rätt, väljer vi
att stå fria från utomstående finansiärer och andra påverkare. Det är medlemmarna som styr
vår verksamhet.
Vi väljer att påverka
Med 30 års erfarenhet och en bra bit över 400 000 medlemmar är vi en stor, stark och
trovärdig aktör. Ödmjukt men stolt och modigt ska vi agera, reagera, utmana och debattera
företeelser som är relevanta för oss. Människor förväntar sig det av oss.
Vi väljer att växa
Vi behövs och vi vill att många fler ska ges möjlighet att dela F&S upplevelsen. Vi växer med
bevarade värderingar och ständigt förbättrad kvalitet.
Vi väljer bort
Vi ska inte splittra våra ideella krafter på aktiviteter som ligger utanför vår kärnkompetens. I
stället är det vår förmåga att inspirera till träning med ett leende som vi alltid ska fokusera på
och utveckla.
VÄLKOMNA TILL OSS!

