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Styrelsen verksamhetsberättelse

1.

Föredragningslista

Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas och protokollföras:

1)
2)
3)
4)
5)

Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.
Frågor om mötet har blivit utlysts på rätt sätt.
Fastställande dagordning.
Val av ordförande samt sekreterare för mötet.
Val av justeringsmän, som jämte ordföranden skall justera
mötesprotokollet, samt rösträknare.
6) Sektionens och styrelsens verksamhetsberättelser samt resultatoch balansräkningar för det senaste verksamhetsåret.
7) Revisorernas berättelse över styrelsen och sektionernas
förvaltning under det senaste verksamhetsåret.
8) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9) Fastställande av medlemsavgifter.
10) Fastställande av verksamhetsplan samt budget för det
kommande verksamhetsåret.
11) Val av
a. Föreningens ordförande till styrelsens ordförande, för en tid av 1 år
b.Halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år
c.Två suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en
tid av 1 år
d.Två revisorer jämte suppleant för en tid av ett år, i detta val får inte
styrelsens ledamöter och ej heller sektionsordförande delta.
12) Godkännande av sektionsordförande.
13) Behandling av förslag, som väckts av styrelsen eller inlämnats till
styrelsen av sektionerna eller röstberättigad medlem minst 21 dagar,
dock för förslag om stadgeändring eller upplösning av föreningen
skall inlämnas senast 30 dagar, före mötet.
14) Övriga frågor.
Frågor av ekonomisk natur får inte avgöras om den inte finns med
på dagordningen före mötet.

2.

Styrelsen verksamhetsberättelse

2.1.

Inledning

Ett stort tack till alla aktieägare som har skänkt sina aktier i Slite Idrottscenter till IK
GRAIP.
Under året har föreningen arbetat med att fastställa en värdegrund. Värdegrunden är
synlig på hemsidan och ett informationsblad delas ut till aktiva medlemmar. Samtalet gör
att värdegrunden ständigt är levande. Alla ska vara medvetna om vikten att respektera
varandra för den man är.
Året har haft många idrottsliga höjdpunkterna. Glädjen att se glädjen i barns och
ungdomars ögon när laget vinner eller de själva gör en ny fysisk rörelse, ger inspiration
till alla som lägger ned stor ideell kraft i föreningen. Att konståkarnas Jessica
Hermansson blev utsedd till årets ungdomsledare av Region Gotland lyfter hela
föreningen likaså att föreningen blev nominerad till årets förening av Gotlands
Idrottsförbund.

0-6 år

7-12 år

13-20 år

21-40 år

41- år

Summa

Man

13

57

45

46

93

254

Kvinna

8

80

45

55

79

267

21

137

90

101

172

521

Antalet medlemmar 2018 var 509. Intäkterna av medlemskap motsvarar inte siffran vilket
troligen beror på att 2019 valde föreningen att byta till bokföringsprogrammet Fortnox.
Riksidrottsförbundets medlemsregister Idrott Online erbjuder en kostnadsfri användare.
Support ger Gotlands Idrottsförbund och Idrott Online/RF. Fakturor på medlemsavgiften
kunde först i slutet av februari bli distribuerad. Ett nytt sätt som tar tid för såväl
medlemmar som administration att hantera.
.

2.2.

Organisation

Styrelsen har under året haft följande sammansättning
ordförande
Thomas Österberg
Vice ordförande
Jessica Hermansson
Ledamöter
Christoffer Holm
Mait Juhlin
Jinjeng Genitz
Anders Grönlund
Fredrik Malmqvist
Jonas Svensson
Sandra Othberg

Revisorer: Hans Klintbom och Robert Ansin
Valberedning: Niklas Bleckhorn, Fredrik Hermansson och Tobias Pavval.
Styrelsen har haft 12 protokollförda sammanträden under 2019.

2.3.
2.3.1.

Aktiviteter

2.3.1 Badminton

Under september-maj 2019 har IK Graip genomfört träning i Solklintshallen måndagar kl
20-21.30 och onsdagar kl 17-18. Det har varit träning med barn, ungdomar och seniorer.
Ibland barn med sina mor- eller farföräldrar. Roligt med en blandning av åldrar och kön
på planerna. Ansvariga Martin Eklund och Alexander Andersson.

2.3.2.

2.3.2 Bordtennis

IK Graip beslöt efter sommaren att köpa in tre bordtennisbord för att komma igång med
bordtennis i Slite igen.
Sedan i oktober genomför IK Graip två träningar i veckan i Solklintshallen. Tisdagar
mellan kl 19.30-21.00 spelar ungdomar och vuxna. Fram till nyår i genomsnitt 8
deltagare/pass. Dessa träningar har än så länge ingen ledare. Thomas Österberg är
ansvarig och ser till så att hallen öppnas och att borden är tillgängliga. IK Graip har ännu
inte deltagit i några seriesammanhang.
Onsdagar mellan kl 18-19 är det träning för barn 6-12 år. Dessa träningar är lite mer
besökta, med ett snitt på 12 deltagare/pass. Det är störst fokus på att barnen ska ha
roligt och leka bordtennis tillsammans i en timme. Thomas Österberg tränare. IK Graip
har ännu inte deltagit i några seriesammanhang.

2.3.3.

2.3.3 Fotboll

Under våren tränade vi en gång i veckan utomhus på konstgräsplanen vid Cementa
arena. Spelarna är i åldern 5–9 och det är blandat flickor och pojkar. I juni deltog vi i
vårt första sammandrag i 5-manna. Det spelades i Väskinde och var mycket
uppskattat av spelarna. Efter sommaruppehållet drog vi igång med våra träningar
igen, varje tisdag kl. 17.30–18.30. Vi har varit 10-15 spelare varje träning. Under
hösten deltog vi i två sammandrag, ett i Fårösund och ett i Bro. Vi avslutade
utomhussäsongen med att spela en träningsmatch mot Lärbro i oktober. Ledare
under utomhussäsongen har varit Jennie Hammarberg, Terese Sjöquist, Annica
Österberg och Johanna Sjöqvist.
Sedan inledde vi ett samarbete med Lärbro för att träna tillsammans inomhus under
vintern, för att vi tänkte att det skulle vara utvecklande och roligt för både spelare och
ledare, vilket det absolut har varit! Vi har tillsammans haft omkring 30 spelare varje
träning, det har varit mycket lärorikt. Tillsammans med Lärbro hade vi 5 lag anmälda
i futsal-cupen GA-cup i januari 2020. Vi har tränat på tisdagar kl.18-19 i Solklintshallen. Ledare har varit Annica Österberg och Terese Sjöquist från Graip och Alf
Hansson och Jimmy Jonsson från Lärbro.

2.3.4.

2.3.4 Gymmet - Styrketräning

Gymmet i Solklintshallen hyr IK GRAIP av Region Gotland under helger och kvällstid
mån- och fredagar.
Aktiva: 16 betalande. Antalet träningsaktiva medlemmar har under 2019 minskat med 15
medlemmar.
Träningsavgifter har inbringat ca 21500 kr till Graip
Träningsavgifterna är 500 kr för tiden 15 juni – 15 aug.
800 kr för halvårskort och 1300 kr för helårskort.
Spärrade kort: Efter genomgång av antal betalande har ca 15 kort spärrats p.g.a.
uteblivna avgiftsbetalningar. De uteblivna betalningarna beror troligen på missnöjet med
den ålderdomliga utrustningen. Om utrustningen ersätts med en modernare skulle detta
sannolikt leda till att fler ungdomar och även äldre söker sig till gymträningen.
Styrketräning anses numer ha en mycket god friskvårdande effekt.
Aktiviteter. Dessa har huvudsakligen bestått av individuell styrketräning med hjälp av
hantlar, skivstänger och övriga träningsredskap.
Inköp. 2 st 10 kg hantlar samt en enkel roddapparat har inköpts 2019
Reparationer mm. Eftersom det saknas vaktmästare har undertecknad själv fått ansvara
för smärre reparationer och underhåll samt säkerställa att god ordning upprätthålls i
gymlokalen. Kontroll av ordningen sker genom att de som sist tränat fyller i en
närvarolista med namn och kortnummer samt anger om ordningen varit OK. Tilläggas
kan att de tränande har hållit god ordning i lokalen.
Nils Jakobsson, Gymansvarig.

2.3.5.

2.3.5 Gymnastik medel

Gympa under våren vid 16 och hösten vid 17 tillfällen för män och kvinnor i alla åldrar
måndagar kl 18.30 – 19.30 i Solklintshallen. Ann-Sofie Sjöberg med assistans av Louise
Pettersson leder gympan med entusiasm och stärkande musik. Deltagarna blir
medlemmar genom terminsavgiften på 600 kr. Totalt antal deltagare 45; 22 på våren och
23 på hösten.

2.3.6.

2.3.6 Hockey yngre och äldre

Hockeyskolan yngre (0-8 år) har haft 2 träningar i veckan med cirka 15 barn per träning
och hockeyskolan äldre har haft 3 träningar i veckan med cirka 18 barn per träning.
Under året har hockeyskolan haft 6 sammandrag med uppdelningen 2 sammandrag per
förening som är delat på Sudret HC, VisbyRoma och IK Graip.
För U13/U14 började året med att avsluta 2018/2019 seriespel i Stockholm serie B med
att komma 2a i serien. Vi har haft barmarksträning 1 gång i veckan fram till september
då säsongen satte igång. När säsongen startade fick vi in 3 st nya spelare till laget. Idag
har vi 2 målvakter och 13 utespelare. Vi tränar 4 gånger i veckan i Cementa Arena.
Första matchen för säsongen 19/20 startades i oktober med Stockholm Hockey cup
kvalserie. Laget har kämpat på bra och placerades i lätt serie efter kvalserien. Serien
fortsätter under 2020 med goda förhoppningar. Vi var med i konståkningens
avslutningsshow.
A-Lag i IK Graip startade en rekrytering under 2019 och i slutet av året startades det
med träning 1 dag i veckan. Vi fick även klartecken på en Gotlands serie i div 4 som
planerades starta 2020.

2.3.6.1 Sommarhockey
I somras arrangerades traditionsenligt IK Graips sommarhockeyskola.
Eskil Norström var rektor för sommarhockeyn både vecka 29 och vecka 30.
Vecka 29 var det 93 elever samt 10 tränare/ledare
Vecka 30 var det 54 elever samt 10 tränare/ledare
Kan bara konstatera att IK Graips sommarhockeyskola med sina tränare/ledare är
oerhört omtyckt av både elever och deras föräldrar. Det är ishockey från tidig morgon till
sen kväll. Alla grupper har 3 ispass per dag. Eleverna får lära sig både att träna och äta
rätt. Vi ser hur människor återkommer år efter år. Maten stod Solklintens mat och
catering för, vilket också var mycket uppskattat.
Ett stort tack till alla elever, tränare, Solklintens mat och catering samt alla ideella krafter
som alltid ställer upp.
Det negativa är att deltagarantalet sjönk även i år. Det räddades upp lite med ett extra
erbjudande för Gotlands tv-puckare under vecka 30.

2.3.7

Innebandy

Innebandyn har ett aktivt lag med barn mellan 5 och 8 år. Under våren 2019 hade
innebandyn 10 och under hösten 12 träningspass i Solklintshallen. Det har i snitt varit 12
deltagare per pass. Innebandyn har inte deltagit i några seriespel/sammandrag.
Träningen har inriktats helt på att barnen ska få en rolig timme med innebandy varje
vecka. Det tycks vara mycket uppskattat.
Tränare är Joakim Hansson, Jimmie Sjöquist och Jesper Malmqvist.

2.3.8. Konståkning

Efter några år med en stor tillväxt i konståkningen så har vi nya utmaningar i form
av ledarutveckling och åkare med behov av mer avancerad träning.
Konståkningen växer så att det knakar. Vi har över 100 åkare varav 45 av dem är
licensierade för att tävla. Sofie Lingström är ensam huvudtränare med hjälp av
Selma Forsen, Alice Klusell Kvarnfors och Frida Hermansson (Speedtränare), i
Visby finns också Alma Persson (Speedtränare). Vi har fyra aktiva tränare i
skridskoskolan. Vi har fått möjlighet att ha en gästtränare från Skånska Osby, Li

Bäckdahl och Domare/tränare Harald Heinemann hos oss några gånger under
året och det betyder stor utveckling för både åkarna och tränarna.
Konståkarna har sex träningstillfällen i veckan, mestadels i Slite men även i
Visby. Dom har även tre mark/fysträningstillfällen varje vecka året om (även när
isen är borta) Under året har vi haft ett sommarläger, höst och sportlovsläger
samt sex kortare läger, genomfört två shower och haft två klubbtävlingar med
över 40 deltagare vid varje tävling.
Vi genomförde en grundkurs i oktober med 7 deltagare som licensierades som
tränare för skridskoskolan (upp till märke 8).
Skridskoskolan har varit mycket populär och vi har tyvärr inte haft möjlighet att ta
emot alla som har velat börja i Visby.
Vi har valt att åka på färre tävlingar på fastlandet eftersom vi har två olika
tävlingsnivåer i klubben (B och C-åkare). Vi har enbart åkt på en tävling som har
båda tävlingsklasserna då vi tycker att det är viktigt att hålla samman gruppen
och deras fina sammanhållning.

2.3.9. Diverse engagemang
Sponsring är en viktig del för föreningen. I samband med olika evenemang och
sektionerna arbetat med att få sponsorer. På ICA Nära Slite går panten till
föreningen om pantaren väljer GRAIP. Inför 2020 kommer ett närmare samarbete
med Slite Idrottscenter AB att bli genomfört.
GAcup 2019, 25-27 januari som FC Gute arrangerar bland annat i
Solklintshallen. Några hängivna medlemmar arbetade i kiosk och i domarbåset.
Krullis-Cup fotboll inomhus under sportlovet 25-26/2. Föreningen höll i
kioskförsäljning och domarstöd.
Sveriges Nationaldag 6 juni arrangerad av Röda korset och Svenska Kyrkan. För
första gången deltog IK Graip med olika aktiviteter i hotellparken.

Vid Solklintsskolan skolavslutning delade IK Graip ut det årliga idrottsstipendium
till Frida Hermansson och Isak Hultman i Solklintsskolan.
Gotland Triathlon 16 juni arrangerad av Gotlands Sports Academy/Slite
Sportklubb deltog föreningen med nio funktionärer.
TV-pucken blev även 2019 arrangerad i Slite och Visby 6-7/9 i samarbete med Gotlands
Ishockeyförbund. Föreningen sålde sponsorplatser i programblad. Under dagarna
försäljning av hamburgare utanför. Kiosken öppen i dagarna tre samt servade
restaurangen med extrahjälp och servade arrangörerna.
21 september firande Cementa 100 år. GRAIP var parkeringsvägvisare, sålde korv och
dricka. Cementa köpte ingredienserna och ställde dit korvkokare. Korv och bröd tog slut
men funktionerna fixade fram korv och bröd.

24 nov bjöd föreningen in till ledarträff. Bo Ronsten Gotlands Idrottsförbund och Göran
Närström från Endre IF gav inspiration till cirka 25 ledare och styrelseledamöter.

15 dec arrangerade Graip i samarbete med föreningar julmarknad i Cementa Arena.
Cirka 30 marknadsknallar. Hockey, konståkningsshow och luciatåg bidrog till ett stort
antal besökare. Marschallerna som Slite biografförening och Lions hade arbetat med
kunde inte tändas pga väderleken. Men det blev dans kring granen på torget. Bio på
Slite Teater och musikquiz i Kajutan a la Thomas.

Aktiva och ledare har varit duktiga på att få fram pengar via försäljning av NewBody,
Idrottrabatt, Terry Friends och Delikatesskungen.
Förbättringsarbete fortgår med Graips hemsida. Nu är sidan mer enhetlig. Mycket av
marknadsföringen och kontakterna med aktiva sker via facebook.
.

2.4 Föreningens ekonomi
Föreningen anlitar Slite Redovisning sedan närmare två år. Ett sätt att minska
redovisningskostnaderna skulle kunna vara att övergå till kontant- istället för
faktureringsmetoden. Skatteverket godkänner inte byte av metod.
Övergången till Fortnox har blivit mer kostsam än önskvärt. Men på sikt bör det
vara ett bra beslut.
2.4.1 Resultaträkning 2019
Intäkter
Medlemsavgifter
Anmälningsavg cuper, camper
Sponsring, reklamplatser
Bingolotter, lotteri, provisionsförsäljn
Kiosk
Försäljning idrottskläder, -material
Gymkort
Bidrag, LOK-stöd
Driftsbidrag Region Gotland
Uthyrning idrottsanläggning
Totalt
Kostnader
Lokalhyra
Licens- förbunds- anmälningsavg cup
Resekostnader, kost, logi
Funktionärs-, domarkostnader
Priser, teambildning, div
Reklam, lotteri, provis- o sponsorsför

2019
74400
626904
230320
212719
225481
1218
34900
227261
1 600000
376 388
3 609 591

2018
90900
727469
137300
117148
213550
1800
27100
236537
1 600000
339 012
3 399 916

302082
43198
460456
77720
33611
233144

320404
46 745
523 690
111780
19 853
110 456

kostn
Inköp kiosk
Inköp idrottskläder, -material
Lokalhyra, gräsplan
Driftsbidrag till Slite Idrottscenter
Övr fastighetskostnader, inventarier
Kontor, post
Försäkring
Redovisning, bank, årsmöte
Löner, pers kostnader
Rörelsens kostnader:
Avskrivningar
Avskrivningar
Resultat efter avskrivningar
Resultat från finansiella investeringar
Finansiella intäkter
Räntekostnader
Resultat före skatt
Årets resultat

91471
162189
108292
1600000
3772
6532
1200
115017
124871
3 363555

78269
199175
65370
1600000
28 284
6819
5709
84847
174423
3 375824

278216
-32 182

289 155
- 183 533

99 600
-140307
-72890

- 159 458
- 342 991

-72890

- 342 991

2.4.2 Balansräkning
2019

2018

Tillgångar
Byggnader o mark
Inventarier
Kundfodringar
Övr fodringar
Financiella placeringar

4 813 197
1 733 549
9 5234
39 954
114 300

4 956 368
1 868 595
116 791
0
14 700

Kassa och bank
Summa tillgångar

726 561
7 522 796

1 040 768
7 997 221

Eget kapital
Redovisat resultat
Summa

-817 211
72 889
-744 321

-1160 202
342 991
-817211

Låneskulder
Leverantörsskulder
Skatteskulder
Övriga skulder
Summa skulder
Summa eget kapital o
skulder

-6 587000
-60 579
-15 189
-311
-6 662457

-6 587000
-477 385
-24 208
-23 816
-7 063993

-7 406779

-7 88204

Revisionsberättelse avseende denna årsredovisning har avgivits den 19
februari 2020.
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Underskrift

Slite 2020-03-19

Thoma Österberg

Jessica Hermansson

Anders Grönlund

Christoffer Holm

Fredrik Malmqvist

Jinjeng Genitz

Jonas Svensson

Mait Juhlin

Sandra Othberg

4.

Verksamhetsplan 2020

Den nya sektionen Cykling blir ett upplyftande tillgång för föreningen. Arbetet har startat
och förväntningarna är stora. Värdegrundsarbete är ett kontinuerligt arbete för alla i
föreningen. Kurs för ledare och aktiva kommer att bli genomförd i samarbete med RFSisu. Några sektioner beskriver nedan sina syften och mål med det kommande året.
Alla gör sitt bästa och alla ser betydelsen av laget före jaget.

Bordtennis
Vi kommer att spela bordtennis fram till Påsk, sen blir det en paus under sommaren för
att dra igång igen i slutet av september. Vi hoppas att under våren och sommaren kunna
rekrytera tränare till båda grupperna för att kunna fortsätta att utveckla de aktiva. Planen
är att starta med två pass i veckan och köra så fram tills något annat efterfrågas.
Vi ska också försöka att deltaga i seriespel lokalt på Gotland under hösten 2020.
Förhoppningsvis med både seniorer och juniorer.

Innebandy
Vi fortsätter att träna på fram till Påsk. Sen blir det sommaruppehåll för barnen. I
september planerar vi att dra igång verksamheten igen och 2020 är målet att vi ska
kunna delta i sammandrag för knattar. Vi hoppas även kunna locka fler att börja spela i
vårt lag.

Fotboll
Vi hoppas att få träningstid 2 gånger i veckan på konstgräset, så att vi kan få träna mer.
Vi planerar att dela upp lagen lite, för att kunna göra bättre mer åldersanpassade
träningar, vi hoppas att detta även ska locka fler spelare. Flickor 9 kommer träna
tillsammans med Lärbros flickor 9 en gång i veckan i Lärbro och en gång i veckan i Slite.
Pojkar 8 kommer träna en gång i veckan själva, och en gång i veckan tillsammans med
F & P 5-7. Yngsta gruppen, blandat flickor och pojkar i ålder 5-7 kommer träna en gång i
veckan. Vi har anmält oss till sammandrag i 5-manna och i 3-manna. Flickor 9 kommer
spela sammandrag tillsammans med lärbro i deras namn.
Annica Österberg och Terese Sjöquist har gått Fotbollsförbundets Tränarutbildning C,
som är en 2-dagars grundutbildning.

Konståkning
Med vår växande skara av tävlingsåkare behöver vi rekrytera och utbilda fler tränare
både på högre nivå men också till skridskoskolan eftersom tillströmningen till vår
verksamhet är mycket stor. Det höjer även behovet av att ha fler istider eftersom man
har en regel där man får ha max 20 åkare på isen per träningspass för tävlingsåkare
över en viss nivå.
Vi vill fortsätta att ha shower med hög kvalité´ och vi kommer att ha minst två shower
under året. Att fortsätta att utveckla åkarna med lägerverksamhet där vi bjuder in andra
föreningar och tränare är viktigt för oss, därför blir det minst fem läger under säsongen.
Tillsammans med Djurgårdens KK och Nynäshamns KK planerar vi sommarläger under
vecka 32.
Li Bäckdahl kommer till oss under 2020 också, vi har finansiering för hennes besök via
Gotlands Idrottsförbund.
Med den höga nivån vi har nu hos våra åkare så är målet med 10 nya B-åkare detta år
inte orimligt. Det innebär fler fastlandstävlingar och även fler klubbtävlingar i Cementa
Arena.

Sommarhockey
Vi har för avsikt att försöka genomföra sommarhockeyskola både vecka 29 och vecka 30
även 2020.
Samtliga ledare utom en kommer tillbaka till oss även sommaren 2020.
Vi hoppas kunna locka fler deltagare under 2020, med en uppdaterad hemsida och ett
lättare sätt att hitta till oss.
Vi ser att ett av de största problemen är boende för både deltagare och ledare. Vi har
därför länkat via hemsidan till sidor som husknuten, booking och air bnb för att nämna
några.

5.

Budget 2020

Intäkter
Medlemsavgifter
Anmälningsavg cuper, camper
Sponsring, reklamplatser
Bingolotter, lotteri, provisionsförsäljn
Kiosk
Försäljning idrottskläder, -material
Gymkort
Bidrag, LOK-stöd
Driftsbidrag Region Gotland
Uthyrning idrottsanläggning
Totalt
Kostnader
Lokalhyra
Licens- förbunds- anmälningsavg cup
Resekostnader, kost, logi
Funktionärs-, domarkostnader
Priser, teambildning, div
Reklam, lotteri, provis- o sponsorsför
kostn
Inköp kiosk
Inköp idrottskläder, -material
Lokalhyra, gräsplan
Driftsbidrag till Slite Idrottscenter
Övr fastighetskostnader, inventarier
Kontor, post
Försäkring
Redovisning, bank, årsmöte
Löner, pers kostnader

Utfall2019
74400
626904
230320
212719
225481
1218
34900
227261
1 600000
376 388
3 609591

Budget2020
92000
650000
250000
220000
230000
1500
35000
250000
1600000
350000
3 678 500

302082
43198
460456
77720
33611

282000
40000
500000
90000
34000

233144

150000

91471
162189
108292
1600000
3772
6532
1200
115017
124871

95000
100000
110000
1600 000
20000
7000
1200
120000
130000

Rörelsens kostnader:
Avskrivningar
Avskrivningar
Resultat efter avskrivningar
Resultat från finansiella investeringar
Finansiella intäkter
Räntekostnader
Resultat före skatt
Resultat

3 363555

3279200

278216
-32182

268200
131 100

99600
-140307
-72890

- 130 000

- 72 890

1100

