Verksamhetsberättelse GSKF 2014-2015
Gålöstipendiaternas kamratförening verksamhetsåret 2014/2015
Styrelsen
Styrelsen har bestått av
● Jafar Al Djaber, Ordförande
● Niko Jokilaakso, Kassör
● Anna Markevärn, Sekreterare
● Phoebe Dijkstra, Ledamot
● Arash Rezai, Suppleant
● Sandra Medina, Suppleant
Styrelsen hade 3 sammanträden under året
Viktiga händelser under säsongen 2014:
Gålöro öppnades för säsongen den 3 maj 2014 (av Anna) och höll öppet fram till 4 oktober
(stängdes av Jafar). Den årliga och mycket uppskattade kräftskivan arrangerades (av Phoebe)
och hölls den 20 september.
Kommunikation med medlemmar:
Till stipendiutdelningen i Berwaldhallen togs ett nytt informationsblad fram. Bladet hänvisar
både till hemsidan men också till facebookgruppen som har blivit en allt mer vital och viktig
kommunikationkanal mellan styrelsen och medlemmarna. Idag är antalet medlemmar i
Facebookgruppen drygt 120.
Det har varit en uttalad ambition för styrelsen att förenkla bokningsprocessen. Därför har vi
erbjudit medlemmarna möjlighet att förutom via telefon och mejl också göra
bokningsförfrågningar på Facebook. Där har det också annonserats vilka som varit
veckoansvariga och kontaktuppgifter till dessa.
Under sommarsäsongen 2014 infördes också en ny digital kalenderrutin: en gemensam
googlekalender upprättades som delas av alla i styrelsen.
Fördelar med gemensam kalender är att alla styrelsemedlemmar haft tillgång till kalendern
och kunnat ha en överblick över hela säsongen och inte bara sin egen ansvarsperiod.
Sammantaget har hanteringen via sociala medier och gemensam digital kalender gjort
bokningsprocessen lättare och mer transparant för medlemmar och styrelse.
Antalet övernattningar under säsongen var cirka 110 stycken. Det är 10 % fler övernattningar
än sommaren 2013 och 20 % fler än sommaren 2012.
Husets inre och yttre skick:
Under sommarsäsongen 2014 skulle båthuset ha rensats och städats. Detta blev inte åtgärdat
och har skjutits fram till att göras sommaren 2015. Under våren 2015 har Gålöro fått nytt tak,

fasaden har målats om, ny kyl och spis har införskaffats och en mulltoa har installerats av
Gålöstiftelsen. På grund av renoveringen har öppningen av huset skjutits fram till mitten av
juni.
Ekonomi:
Kassör redogör för föreningens budget.
Verksamheten i siffror:
Under året …
● hade föreningen xx betalande medlemmar (Niko återkommer m besked.)
● genomfördes cirka 110 övernattningar på Gålöro
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