Verksamhetsberattelse 2014
Styrelsens sammansättning 2014
Marianne Bjarneskans
Fredrik Andersson
Gabriella Gardelius
Lotta Jansson
Erik Falk
Johannes Kasesalu
Vakant
Gösta Kihlgren

Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Ledamot/kassör
Ledamot
Suppleant
Suppleant
Adjungerad kassör

1 år – 2014
2 år – 2014-2015
2 år – 2013-2014
2 år – 2013-2014
2 år – 2014-2015
2 år – 2013-2014

Styrelsen har haft åtta (8) protokollförda möten under verksamhetsåret 2014 samt en arbetsträff
under våren och en under hösten för städning och uppsättning/nedtagning av fotbollsnät samt en
arbetsträff inför Grisslehamnsdagen.

Verksamhet – vinter




Innebandy – vuxenverksamhet tisdagar i Medborgarhuset
Motionsgymnastik – vuxenverksamhet onsdagar i Medborgarhuset
GympaKidz – barn/ungdomsverksamhet onsdagar i Medborgarhuset

Verksamhet – sommar








Gymnastikskolan – barn/ungdom 6-12 år 23 – 28 juni på dansbanan
Aktivitetsdag – Idrott och rörelse nära dig lördag 28 juni
Fotbollsskola – barn/ungdom 6-12 år, 7 måndagar 30 juni – 4 augusti på fotbollsplanen
Buggkurs – vuxna, 3 söndagar 30 juni – 10 augusti på dansbanan
Sommargympa – 6 veckor måndag/onsdag/fredag 30 juni – 8 augusti på dansbanan
Yoga – 6 veckor tisdag/torsdag 1 juli – 7augusti på dansbanan
Tisdagsdans – 3 tisdagar 8 juli – 22 juli på dansbanan

Utbildning
Marianne Bjarneskans har gått Gymmix BAS-utbildning i gruppgymnastik för vuxna samt deltagit i en
Gymmix Inspirationsdag

Postrodden 14 juni
Årets postrodd blev framskjuten en dag på grund av otjänlig väderlek. Tyvärr kunde vi inte få fram
resurser för strömmingsstekning den dagen.

Grisslehamnsdagen 19 juli
Grisslehamnsdagen arrangerades som vanligt tredje lördagen i juli med knallemarknad,
underhållning och stekt strömming.

Underhåll
Sedvanligt underhåll av fotbollsplanen och motionsspåret har skett under året, en orienteringstavla
har satts upp vid elljusspåret infart. Under vintern 2014 spårades fotbollsplanen och motionsspåret
för skidåkning.

Verksamhetsberattelse 2014
Godkänd Gymmix-förening
I slutet av december blev klubben godkänd som en Gymmixförening i Svenska Gymnastikförbundet.
Det innebär bland annat att vi fått en godkänd kvalitetsstämpel på våra motionspass. Vill du kan du
läsa mer om Gymmix på Svenska Gymnastikförbundets hemsida.
http://gymnastik.se/Grupptraning/Gymmix/Omoss/OmOss/

Bidrag
Föreningen har fått följande bidrag under året




Anläggningsbidrag
LOK-stöd (statligt stöd ½år)
Bidrag ur Luciafonden (Lions/NT)

20 000 kr
3 012 kr
15 000 kr

Administration – IT
Föreningen har fått lov att byta e-postadress under året då Grisslehamns Intresseföreningen slutat
tillhandahålla e-postadresser med ändelsen @grisslehamn.se. Följande adresser gäller nu




info@grisslehamnssportklubb.se
www.grisslehamnssportklubb.se
www.facebook.com/GSK.Grisslehamn

Medlemsregistret har skapats i IOL (Idrott On Line) under året och alla medlemmar har fått en
medlemsnummer. Medlemsregistret innehåller drygt 300 medlemmar. Anmodan om att betala årets
medlemsavgift samt eventuell aktivitetsavgift har skett i samband med kallelse till årsmötet under
januari månad.
Styrelsen
Grisslehamn januari 2015

Marianne Bjarneskans
Ordförande

Fredrik Andersson
Vice ordförande

Gabriella Gardelius
Sekreterare

Lotta Jansson
Ledamot

Erik Falk
Ledamot

Johannes Kasesalu
Suppleant

Gösta Kihlgren
Adjungerad kassör (från okt 2014)

