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Verksamhets- och förvaltningsberättelse för 2018
Styrelsen i Gränna AIS lämnar denna verksamhet- och förvaltningsberättelse för 2018.
Sektionernas verksamhet redovisas i separata berättelser nedan.

Medlemmar
Antalet medlemmar vid årsskiftet 2018/2019 var ca 1 000 st

Styrelse, sektioner, revisorer, valberedning etc.
Styrelsen har haft 11 protokollförda möten under året. Utöver dessa så hölls också 4
gemensamma styrelse och sektionsmöten.
Efter årsmötet 2018 bestod styrelsen av följande personer.
Ordförande: Lars Svärd
Kassör: Camilla Cronholm
Ledamöter: Hillevi Agranius (sekreterare) Erling Wulff (vice ordförande), Simon
Petterson, Carl-Johan Arneson, Alberth Andersson, Mats Green (har dock inte varit
närvarande under något möte 2018)
Suppleant: Alf Österdahl
Revisorer: Sara Henningsson (tom verksamhetsår 2019) och Inga-Lill Wulff (tom
verksamhetsår 2018)
Revisorssuppleanter: Anette Ödéen (tom verksamhetsår 2018) och Maria Ohlén Lago
(tom verksamhetsår 2019)
Valberedning: Bo Axberg, Clas Johansson, Richard Karlsson
Statistikförare: Vakant

GAIS är medlemmar i följande organisationer:
Svenska Riksidrottsförbundet
Svenska Fotbollsförbundet och Smålands Fotbollsförbund
Svenska Innebandyförbundet och Smålands Innebandyförbund
Svenska Gymnastikförbundet och Gymnastikförbundet Sydost
Smålands Fotbollsdomarförbund
Jönköpings Idrottsallians

Årets GAISARE
Tillkännages på årsmötet

Personal
Under 2018 har anställd personal bestått av kanslist Carita Larsson, ny vaktmästare
Anders Henningsson (ersätter Erik Moreau) och städerska Agniezka Brehmer ersattes av
Linda Larsson och Alexandra Öberg som vikarierar under den tiden Linda är tjänstledig.
Styrelsen riktar ett varmt tack till vår personal för deras arbete.
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Fokus under året
2018 var ett år av stora förändringar för Gränna och för GAIS, styrelsen har under
2018 aktivt jobbat med investeringsförslag och förberedelser för att bygga nytt
servicehus för fotbollen. Utöver detta har styrelsen också jobbat med alternativa
förslag på hur gymmet förbättras kort och långsiktigt, förslag på beslut om
gymförbättringar delges inför 2019 årsmöte.
Positiv utveckling skedde med insatsen från Kultur och Fritid samt
Kommundelsutvecklingen då en ny spontanyta skapades vid norra delen av A planen.
Som ett resultat av detta blev att GAIS nu har nya bås på B planen, ny utrustningen i
hallen och kommer att få läkare till A planen under 2019.
I slutet av 2018 var alla förhandsbesked för alla tillstånd, bidrag och lån på plats för
att möjliggöra byggandet av ett nytt servicehus för fotbollen, det kommer att stå färdigt
i maj 2019. Denna nya byggnad blir en tillgång för föreningen och fotbollssektionen
kommer att möjliggöra cuper och många andra arrangemang.
Styrelsen är stolt över att efter mycket arbete med många ansökningar har vi lyckats
få in över 500,000kr i bidrag för föreningen.
Styrelsen tog också ett beslut att återuppliva en gammal tradition – GAIS-dagen! Den
5 maj gick den av stapeln med en dag fullpackad med fotbollsmatcher, prova på i
gym, gymnastik och innebandy. Vädret var med oss och vi hade många besökare
under dagen, riktigt positivt. Vi planerar att fortsätta och har 2019 GAIS-dag redan
inplanerad.
Utöver arbetet med nytt servicehus för fotbollen, förbättrat gym så noteras följande
positiva utvecklingar.
•

•

•

Flera tenniseldsjälar organisera sig vilket resulterade i att tennisbanan rustades
upp och under sommaren hölls ett flertal tenniskurser för både barn, ungdomar
och vuxna.
Arbetet med att förbättra föreningen och föreningsandan fortsätter och under 2018
hölls gemensam styrelse och sektionsmöte för att förbättra kommunikation och
organisation inom föreningen.
I november hölls också en planeringsdag med styrelsen, sektions representanter
och anställda som leddes av smålandsidrottens Leif Keden
GAIS står för
➢ Uppmuntra focus på sport och hälsa, aktivera och engagera människor
i Gränna med omnejd!
➢ Ge ungdomar i Gränna med omnejd möjligheten att engagera sig i
olika idrottsaktiviteter
➢ Står för Fair play - Behandlar alla likvärdigt och på ett bra sätt
➢ Gemensamhet och samarbete med andra föreningar i Småland

Aktiviteter som bidrar till att finansiera verksamheten
För att finansiera verksamheten lägger många ideella ledare ner ett mycket stort
engagemang i det tysta. Ett stort tack till er alla, ingen nämnd ingen glömd.
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Det största posterna för vår finansiering:
• Bidrag (Stat och Kommun)
• Sponsorer
• Lotterier
• Medlemsavgifter
• Gyllene Utterns Garderob
• Sommarmarknaden
• Drift Ribbavallen
• Drift Ribbahallen

Sponsorer
Ett stort tack till alla våra sponsorer som ställer upp med stöd på olika sätt. Vår
sponsorgrupp har arbetet vidare under året. Sponsorerna bjöds in till GAIS dagen.

Griff Grennaskolan
Ett stort tack till styrelsen för Grennaskolans skol-if GRIFF. Skol-if överför sina pengar till
Gränna AIS ungdomsverksamhet, att finansiera aktiviteter som ska stimulera ungdomar
att vilja idrotta mera i Gränna AIS.

Ledare
GAIS har många engagerade och väldigt duktiga ledare. Utan deras ideella engagemang
skulle det vara omöjligt att bedriva den verksamhet vi har i dagsläget. Styrelsen sänder
ett stort tack till er alla.

Resultat och balans
GAIS ekonomiska resultat och ställning den 31 december 2018 framgår av resultat- och
balansräkningarna.
Gränna 2018-03-03

Lars Svärd
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GRÄNNA AIS RACKETSEKTIONEN 2018
Tennis
Året kännetecknades av nystart för tennisen i Gränna. Klubben renoverade banan
under början av sommaren. Planen fick ny grusbeläggning och nya linjer. Därefter
bjöd vi in till nybörjarkurs under ledning av Ville Fridell som var hemma i Sverige över
sommaren. Resten av året studerar han vid college med tennisinriktning i USA.
Kursen lockade ett 20-tal deltagare i alla åldrar och var mycket uppskattad. Vi räknar
med att gå ut med inbjudan till en ny kurs till sommaren 2019. Som ett resultat av den
kursen har vi fått en damgrupp som också har anmält sitt intresse av att spela
inomhus under kommande säsong. Utvecklingspotential finns också på
ungdomssidan. Där saknas inte ungdomar, men väl tränare. Det får vi jobba på till
nästa säsong. Medlemskapet i GAIS berättigar till gratis spel på grusbanan vi
Jönköpingsvägen.
Badminton och bordtennis
Badminton är en sport som funnits i Gränna under flera decennier med skiftande
uppslutning. Under 80-och 90-talen var det framför allt seniorträning. På 2000-talet
har intresset från seniorernas sida minskat men då har å andra sidan fler juniorer
kommit in i verksamheten. Problemet har hela tiden varit tillgången på ledare. På
senare år har flera gjort förtjänstfulla insatser på ledarsidan av exv. Claes
Johannesson och Fredrik Johansson. Andra år har endast bedrivits motionsspel. Det
är en generell svårighet att hitta ledare som vill leda aktivt under flera år. Under
innevarande säsong 2018/19 så erbjuder vi endast motionsspel, men med den
skillnaden från tidigare år att både seniorer och juniorer spelar tillsammans. Det har
gått över förväntan, med god stämning sett över hela säsongen.
Vi har också erbjudit bordtennis på ett par bord tillsammans med badminton. Då vi
haft tillgång till A-hallen har det inte varit några problem med utrymmet utan båda
sporterna har kunnat samsas utan störa varandra. Även här har vi under senare
delen av säsongen öppnat för en blandning av seniorer och juniorer som tränar
samtidigt eller tillsammans.
/AÖ

GRÄNNA AIS INNEBANDYSEKTION 2018
Vår sektionsstyrelse har under året bestått av följande ledamöter:
Henrik Aldén, ordförande
Magnus Strand, kassör (ny 2018)
Pierre Bäckhalla, ledamot (ny 2018)
Andreas Thoursie, ledamot (ny 2018)
Daniel Hovbäck, ledamot
Emil Hagbardsson, ledamot
Dan Segerson – lämnade sektionen inför 2018
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Håkan Welander – lämnade sektionen inför 2018
Andreas Melin – lämnade sektionen inför 2018
Jonas Lackemo – lämnade sektionen inför 2018
Då kalenderåret 2018 börjar är vår verksamhet i full gång och på seniorsidan avslutas
säsongen i mars med att vårt herrlag vinner division 3. Spelartruppen har dock tagit ett
gemensamt beslut att tacka nej till division 2 nästa säsong. Detta för att bygga vidare och
eventuellt ta klivet upp längre fram.
Under säsongen 2017/18 hade vi totalt fem innebandylag aktiva. Div 3 Herrar, P-02, P03/04, P05/06 till poolspel anmäldes P07/08.
Varje lag ansvarade för sin egen avslutning och delade ut priser till duktiga, träningsflitiga
och ambitiösa spelare. Från sektionens sida delas pris ut till ”Årets spelare” vilket gick till
Kristoffer Strand.
Knappt har en säsong slutat förrän det är dags att tänka på nästa. Redan i maj månad
gjordes anmälningarna till nästa säsong. Inför säsongen 2018/2019 har följande lag
anmälts;
Div 3 Herrar, Div 4 Herrar, JAS, P03/04, P07/08 (två lag) samt P09 till poolspel.
När detta skrivs så är det cirka en månad kvar av säsongen. Div 3-laget leder serien med
sex matcher kvar. Div 4-laget ligger femma i en tuff serie. JAS-laget fick vi tyvärr dra ur
under hösten. Våra ungdomslag visar på goda färdigheter och gör bra ifrån sig i
respektive serier och poolspel. Det har även varit fina insatser i cuper som ungdomslagen
varit på under säsongen. Just nu laddas det för fullt inför Fair Play cup.
Vi har även startat upp två nya träningsgrupper under säsongen. Dam motion samt flickor
och pojkar födda 10/11/12. Målsättning är att dessa grupper spelar serie-, och poolspel
nästa säsong.
Från sektionen vill vi även tacka våra ledare som lägger ner mycket tid på våra lag och
gör ett fantastiskt jobb, utan ledare inga lag. Därför är det jätteviktigt att kunna ha tre-fyra
personer i varje lag för att underlätta arbetet som ledare. Vi vädjar därför till Er som ännu
inte tagit steget att bli hjälpledare för något av våra lag. Ta chansen och upplev en
fantastisk gemenskap och utveckling tillsammans.
Med dessa rader lägger vi år 2018 bakom oss och passar på att säga ett STORT TACK
till alla engagerade spelare, ledare, tränare, föräldrar, publik m.fl.
Gränna AIS Innebandysektion 2019-02-07.

GRÄNNA AIS FOTBOLLSSEKTION 2018
Vår sektionsstyrelse har under året bestått av följande ledamöter:
Ordförande:
Kassör:
Ungdomsansvarig:
Informationsansvarig:
Material:

Henric Johansson
Catarina Karlsson
Christoffer Elmsäter
Martti Alatallo
Frasse

Ännu en säsong ligger nu bakom oss – 2018, det gångna året såg inga större
förändringar inom sektionen. Sektionen jobbar vidare med minimalt folk för att dra runt
5

GRÄNNA ALLMÄNNA IDROTTSÄLLSKAP

verksamheten. Vi känner dock att det vore otroligt roligt om vi kunde få in lite nytt fräscht
blod då vi ibland känner att vi är för få.
Vi hade en otroligt lyckad GAISdag där både väder och vind var med oss. Många
fotbollsmatcher under dagen och var väldigt mycket folk i rörelse. Vi hoppas kunna införa
detta som en ny tradition i GAIS, bra initiativ av styrelsen. Vi har även haft bra möten med
övriga sektioner och styrelse, väldigt bra att kunna ventilera åsikter när alla är samlade.
Vi kommer även under 2019 försöka ha ett närmare samarbete med Innebandy och
Gymnastik för att försöka komma åt fler ungdomar som vill vara med i en lagidrott, det vi
märker inom både bandyn och fotbollen är att barn och ungdomar väljer att sluta vara
aktiva eller inte ens börjar, vi måste se över och värna om de ungdomar som finns och se
till att dom har de bästa förutsättningar för att utöva sin idrott.
Denna säsong har vi haft 9 lag igång:
Fotbolls lek (5–6 år)
• F 10–11
• P10-11
• P 08–09
• F 06–07
• P06-07
• F 03–05
• Damlag
• Herrlag
Vad gäller våra ungdomar så har det varit bra uppslutning på både spelare och ledare,
samtliga lag har spelat poolspel eller seriespel, dock ej våra 5 och 6 åringar. Lag P0607
var iväg på cup i Skara 1–4 augusti och även till denna säsong blir det cup både för
P0607 och för F0607, riktigt kul. Gällande seniorerna så var det mycket tufft att få ihop
spelare gällande damsidan under hösten men med hjälp av F 03 tjejer så hängde vi i hela
säsongen. Trots att vi jobbade hårt med att få ihop ett lag till säsongen 2019 så har vi inte
lyckats med detta men kommer att fortsätta försöka få ihop ett lag i framtiden. Herrarna
har haft ett ganska jämnt flöde gällande spelare men har vid vissa matcher fått kämpa för
att få ihop det. Herrarna fortsätter i div 6 även under 2019.
Det tråkiga som vi har märkt är att det blir färre och färre ungdomar i våra lag, dom väljer
att sluta av olika anledningar och det är ett stort problem för oss just nu. Vi har flera lag
som ligger på gränsen till säsongen 2019 för att kunna delta i seriespel, så vi håller just
nu på att mixa ihop lagen så gott det går så att vi kan anmäla till seriespel. Hoppas
trenden vänder och fler ungdomar vill spela fotboll.
Vi kommer även att försöka få kontakt med andra föreningar runt omkring för ett ev.
samarbete.
Vi är även otroligt glada för att vi skall få ett nytt hus vid fotbollsplanerna, blir ett
fantastiskt lyft med fika möjligheter samt tillgång till wc.
Så till slut vill vi i sektionen tacka alla goa ledare för en fin säsong och hoppas på att
2019 blir ännu bättre. Till årets ungdomsledare 2018 valdes Christoffer Elmsäter som
lägger ner otroligt mycket tid och engagemang i Gais, en riktig eldsjäl. Vill även tacka vår
vaktmästare för fina planer och god service!!
Henric Johansson
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GRÄNNA AIS GYMNASTIKSEKTIONEN 2018
Sektionen bestod 2018 av
Carl-Johan Arnesson, ordförande
Carin Bunnvik, kassör
Camilla Johansson, motor i maskineriet
Gun Karlsson, ordning och reda
2018 har varit ett stabilt år i sektionen. Stort tack till alla ledare som driver grupperna
framåt och varmt välkomna nya ledare! Vi har givit två uppvisningar där vi även bjudit in
angränsande klubbar för att främja samarbete och visa vad man kan göra efter några års
träning.
Årets barngymnastik innefattar åtta grupper och har utövare från födda -15 till -98
•
•
•
•
•
•
•
•

Vuxen/barn
Barn -14
Barn -13
Barn -12
Bas
Tävling 1
Tävling 2
Tävling 3

Amanda Koppetsch
Viktoria Fong
Henric Cronholm
Hanna Henningsson
Rouri Cartew
Henric Cronholm
Karin Karlsson
Camilla Johansson

De vuxengrupper som är igång är
•
•
•
•

Zumba - kondition och koordination i en mix av latinamerikanska dansformer och
musik blandat med enkla koreografier.
Tabata - passet är uppbyggd med stationer som roteras. Stationerna baseras på
kroppens egen tyngd samt redskap.
Medelgympa - varierad, funktionell och enkel träning att hänga med i.
Step Up – nytt träningspass startat 2017 baserad på övningar med step up bräda.

Totalt har vi 100-talet gymnaster i Gränna plus motionärer! Hade vi haft fler ledare skulle
vi expanderat barngymnastiken. Vi kommer under 2019 att fortsätta med föranmälan till
grupperna som startar till hösten då vi har gymnaster i kö för att få komma in i någon
grupp.
Trots att sektionen är liten försöker vi jobba ut mot andra föreningar för att få gymnastiken
att växa och synas. Camilla har representerat GAIS på möten med Jönköpings kommun i
planeringen av den nya hallen i Huskvarna som nu sedan några veckor står klar.
Gruppen Tävling 3 kommer från och med VT 2019 träna i den nya hallen en dag i
veckan.
Vid pennan
Carl-Johan Arnesson, ordförande
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GRÄNNA AIS GYMMET 2018
Gymmets ”styrelse” har bestått av Britt Garholm, Dennis Lilja, Bengt Hjalmarsson,
Fredrick Engstrand och sammankallande Nils-Erik Olofsson.
Aktiviteten på gymmet har även detta året varit hög.
Under året har vi ökat till nästan 200 betalande medlemmar med låstaggar och 35 ledare
eller sponsorstränare. SPF:s pensionärer har samlat ett 20-tal till sitt gympass onsdag
förmiddagar. Britt Garholm är pensionärernas kontaktperson.
Ett exotiskt inslag bland gymmarna är Jönköpings Universitets Pathway programs
studerande från olika länder.
Vid Öppet hus på Hälsoveckan i Jönköpings kommun den 26 september medverkade
Ylva från Gränna vårdcentral Bra Liv. Några besökte Gaisgymmet och fick svar på sina
frågor om träning.
Ny vaktmästare är Anders Henningsson som hjälper oss att fixa små och stora saker för
ordningen i lokalen. Anders och Cita håller ordning på låstaggarna med hjälp av Bengt
Hjalmarssons datakunskap.
Anders har hjälpt oss med installation av miniventilation monterad i fönstret i tv-rummet.
Växlar luften i rummet 1 ggr per timme. Utgående luft värmer inkommande.
Årets stora händelse är samgåendet med Grennaskolans gym (GRIFF) och Gaisgymmet. Grennaskolans nedläggning resulterade i att GRIFF:s lokaler i
Medborgargården vid torget sades upp mot kommunen. Fortsatt skulle lokalhyrorna öka
kraftigt från 1 juli. Med kort varsel flyttade vid ut och tömde lokalen på några veckor.
Många starka Gaisare lyckades att flytta de tunga träningsmaskinerna ned till garaget vid
Gaisgården på Granlunds väg 8. Efterhand har med hjälp av gymmare och seniorer har
en hel del av maskinerna kommit på plast i gymmets källare. Hela fusionen skall vara klar
under april 2019.
Tack vare maskinerna från GRIFF har vi kunnat lämna tillbaka från av Concept hyrda
maskiner och idag hyr vi bara 1 st crosstrainer och 1 st stabilt löpband
Diskussionen om utbyggnad av gymmet vid GAIS-gården fortsatte under året. Det blev
ännu mer aktuellt sedan vi fått till maskinerna från GRIFF. Planerna bromsades upp en
det när kommunens Planavdelning hotade med att en ny detaljplan kanske behövdes.
Det skulle förskjuta byggstarten 3 år. Kommunens jurist skall ge utlåtande men vi har
ännu inte fått svar. Samtidigt har gamla idéer poppat upp om försäljning av Gaisgården
och utbyggnad av Ribbahallen. Vi är nu inne i en 5 årsplan. Kanske vi kan få disponera
kontoren och styrelserummet i bottenplanet på Gaisgården tills planerna mognat?
För gymmet-gruppen

Nils-Erik Olofsson
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