GRÄNNA ALLMÄNNA IDROTTSÄLLSKAP

GAIS 2019 Årsmöte
Protokoll
Datum: den 23 mars 2019
1. Fastställande av röstlängd för årsmötet
2. Val av Ordförande och sekreterare för mötet
a. Ordförande utsågs - Claes Stråth
b. Sekreterare – Hillevi Agranius
3. Val av justerare och rösträknare
a. Adam Karlsson – justerare
b. Peter Karlsson - rösträknare
4. Fråga om mötet om mötet har utlysts på rätt sätt
a. Bekräftades av närvarande
5. Fastställande av föredragslista
a. Mindre ändringar - punkt 14 och 15 bytte plats så att avtackning sker
sist.
6. Styrelsens verksamhetsberättelse och Styrelsens förvaltningsberättelse
(balans och resultaträkning) för det senaste året – 2018
a. Lars Svärd ordförande redogjorde för året 2018
b. Genomgång av personal under året
c. Kort redogörelse från sektionerna, Innebandyn vann division 3 och
stiger upp till division 2. Daminnebandyn kom igång med träning.
Fotbollslagen krymper ner lite men sektionen gläds över det nya
fotbolls servicehuset. Racketsektionen kom igång med träningen
och en stor investering skedde i Tennisbanan och under sommaren
hölls ett flertal kurser. Kort redogörelse över de nya investeringarna i
närområdet.
d. Camilla Cronholm redogjorde för 2018 årets utfall. Föreningen gick
lite plus på grund av oväntat inkomst från försäljning av en fotbolls
spelare som har GAIS som grundklubb. Ingenting stort att notera
annat än att både innebandyn och fotbollssektion kom in under
budgeten vilket avsattes av lägre inkomst från sponsorerna. Erling
Wulff redogjorde för processen att få in pengar för att täcka
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kostnaderna för byggnationen av det nya service huset. Föreningen
har fått nästan 600,000kr godkända i bidrag. Föreningar har cirka
800,000kr i kapital. Uppmuntrar all medlemmar att vara med i
hemmavinsten eftersom det gör stor skillnad för föreningen.
e. Föreningen har för närvarande 681 medlemmar en nedgång från
tidigare år och det noterades att detta behöver fokus under 2019.
f. Fredrik Engstrand redogjorde kort för gymmets aktiviteter 2018,
mycket har hänt med nya medlemmar så väl som utrustning från
GRIFF och planer på att utöka och förbättra gym verksamheten
2019.
7. Revisorernas berättelse
a. Mötes ordförande läste revisorerna berättelse
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
a. Beviljades
9. Fastställande av medlemsavgifter för nästkommande verksamhetsår
a. Oförändrade för kommande år.
10. Fastställande av budget för kommande verksamhets-/räkenskapsåret
a. Lars Svärd gick kort igenom 2019 verksamhetsplan, mycket
spännande engagemang under sommaren (Diggiloo, Marknad,
Hundutställning). Fotbollssektionen har inget att tillägga annat än
framtiden ser ljus ut, Gymnastiken har fått tillgång till Huskvarna
gymnastikhall en gång i veckan och tränar tillsammans med
Huskvarna (tävlingsteamen). Innebandyn noterade utmaningen med
att gå upp i division 2.
b. Årsmötet godkände verksamhetsplanen
11. Behandling av styrelsens förslag och i tid inkomna motioner
a. Inga inkomna motioner noterades
b. Genomgång av förslag att investera i ventilationsanläggning samt
ombyggnad av markplan i Gaisgården till förmån för
Gymverksamheten. Allt detta till ett pris av 850.000 SKR över två år.
Erling Wulf redogjorde för planerna om kortsiktigt förbättra och
planerna för att bygga långsiktigt. Förslag att prioritera ventilation
godkändes, styrelsen fick också godkänt att gå vidare med försök att
säkra finansiering utöver de 400,000kr för ventilation, dock ska ett
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extra möte hållas och informera medlemmarna om väggar ska rivas.
Tanken är att vi ska bättre nyttja existerande ytor vilket godkändes.
c. Bildandet av en ny sektion i föreningen. Gym gruppen med 5
ledamöter varav en ordförande och en kassör samt sekreterare
samt 2 ledamöter. Bildning av ny sektion godkändes.
d. Presentation av en ledarcoach i föreningen med ansvar för
utbildning och samordning av ledarna i vår förening. Ulf Sjöberg den
nya ledarcoachen redogjorde för sina tankar omkring att förbättra
ledarsidan inom föreningen för att uppmuntra barn och ungdomar att
utöva idrott. Ulf beskrev förväntningarna på ledarna, att aktivt
kommunicera med föräldrar, föregå med gott exempel, sätta tydliga
gränser, regler och konsekvenser. Aktivt arbeta mot mobbing,
svordom, negativt och ovårdat språk. Ulf kommer att jobba med att
ta fram värdegrund för GAIS under året. Ulf kommer att kontakta
ledare inom kort, börjar med fotbollen. Föreningen välkomnar Ulf
som ledarcoach.
12. Val av
a. Lars Svärd valdes till föreningens ordförande för en tid av 1 år
b. Sofia Lind valdes till föreningens kassör för en tid av 2 år
c. Alexandra Brengdahl valdes till Ledamot för en tid av 2 år
(sekreterare)
d. Erling Wulff sitter kvar som Vice ordförande ytterligare 1 år
e. Simon Petterson sitter kvar Ledamot för en tid av 1 år
f. Olle Segersson Ledamot för en tid av 2 år
g. Adam Karlsson Ledamot för en tid av 2 år
h. Clara Rossing valdes till Ledamot för en tid av 1 år
i.

Hugo Karlsson och Alf Österdahl valdes Suppleanter i styrelsen för
en tid av 1 år

j.

Camilla Cronholm valdes revisor för en tid av 2 år

k. Hillevi Agranius och Maria Ohlén Lago valdes till revisor suppleant
l.

Valberedning bestående av 3 ledamöter för en tid av 1 år. Dessa
utser inom sig sammankallande. (Britt-Marie Alvarsson, Peter
Karlsson och Magnus Strand (Magnus utsågs till sammankallande)).

13. Årets GAIS:are
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a. Henric Johansson utsågs till årets GAIS:are.
14. Övriga punkter – Invigning av nya fotbolls servicehuset den 4 maj,
gymnastikavslutning samma dag.
15. Avtackning
16. Mötet avslutas

Justerare:_____________________________ Adam Karlsson

