GRÄNNA ALLMÄNNA IDROTTSÄLLSKAP

Verksamhetsplan 2019
Huvudstyrelsen
Medlemmarna utser en huvudstyrelse på Årsmötet (2019-03-23). Dessa får under sin
mandatperiod förtroendet att tillvarataga föreningens och medlemmarnas intressen.
Styrelsemöten 2019 kommer att ske tredje söndagen i månaden, med uppehåll i juli.
Arbetet med GAIS möter framtiden fortsätter även 2019. En signifikant milstolpe nås då
den nya fotbolls servicebyggnaden står färdig i Maj, 2019. Invigning planeras till 2019
GAISdag.
Gymverksamheten fortsätter att expandera på grund av detta och att styrelsen ser
möjligheter att driva förbättringar vill styrelsen lägga fram två förslag för beslut.

1) Formalisera den existerande gymgruppen till en ny sektion inom föreningen.
2) Förbättringsplan - en plan för förbättring och expansion av gymmet har
formulerats för att brygga tiden till en större nybyggnad kan finansieras. Förslaget
är att förbättra ventilation, nyttja mer av övervåningen till gymverksamheten och
involverar nedtagning av väggar. Huvudstyrelsens förslag är att om tillräckligt med
bidrag kan säkras så tar styrelsen tillsammans med gymsektionen detta vidare
under 2019. Totala kostnaden för moderniserings och expansions förslaget ligger
på 850,000 kr över en tidsperiod på två år.
Generell upprustningen av GAISgården fortsätter också med målning utomhus och andra
mindre förbättringar.
Styrelsen kommer att jobba vidare med möjligheterna att göra mer med sponsorerna,
inklusive utbildning. Efter det mycket lyckade återinförandet av GAISdagen 2018 planerar
föreningen att även i år kommer vi att hålla en GAISdag 2019 på våren (4 Maj).
2019 lovar att bli ett spännande år för föreningen, under sommar har föreningen fått
möjlighet att vara värd för Diggiloo samma vecka har föreningen också möjlighet att
generera intäkter från hundutställning så väl som Gränna Sommarmarknad.
Föreningen siktar på ett resultat -90,000 för året 2019, arbete med att identifiera nya /
alternativa sätt att förbättra föreningens ekonomi kommer att fortsätta under året.
Planerade föreningsaktiviteter under året är:
▪

13 Januari – Sektions och styrelseträff

▪

17 Februari - Styrelsemöte

▪

3 Mars - Styrelsemöte

▪

23 Mars - Årsmöte & GAIS Fest

▪

15 April - Sektions och styrelseträff

▪

4 Maj – GAIS Dagen
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▪

20 Maj - Styrelsemöte

▪

16 Juni – Sektions och styrelseträff

▪

10 Juli – Gränna marknad

▪

11 Juli – Diggiloo (på Ribbavallen)

▪

18 Augusti – Styrelsemöte

▪

15 September - Styrelsemöte

▪

20 Oktober - Sektions och styrelseträff

▪

15 December - Styrelsemöte

Andra nyckel datum
▪

6-7 Juni – Hundutställning (GAIS har parkering och försäljning i kiosken)

▪

Nov/Dec – Gyllene Uttern, bemanna garderoben under julbordet

Sektionerna
Fotbollssektionen
Gymnastiksektionen
Racketsektionen
Innebandysektionen

Ny Gymsektionen
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