Verksamhetsberättelse GSKF 2015-2016
Gålöstipendiaternas kamratförening verksamhetsåret 2015/2016
Styrelsen
Styrelsen har bestått av
Jafar Al Djaber, Ordförande
Niko Jokisaalo, kassör
Anna Markevärn, sekreterare
Arash Rezai, ledamot och vice kassör
Najib Veghar, ledamot & vice kassör
Sandra Medina, ledamot
Senida Begovic, ledamot
Maria Kalman, suppleant
Nasrin Sjögren, suppleant
Styrelsen hade 3 sammanträden under året: 11 juni 2015, 25 juni 2015 och 9 mars 2016.
Viktiga händelser under säsongen 2015:
Under våren 2015 fick Gålöro ett nytt tak, fasaden har målats om, ny kyl och spis har införskaffats och
en mulltoa har installerats av Gålöstiftelsen. På grund av renoveringen sköts öppningen av huset fram
till mitten av juni. Det blev således en kortare säsong än vanligt.
Den 25 juni, inför öppningen, hade styrelsen en stor städ- och renoveringsdag då nya möbler
införskaffades och då ytterligare ett sovrum iordningställdes. (Ett kontor som hållits låst gjordes om
till sovrum.)
Säsongen varade fram till oktober.
Kommunikation med medlemmar:
Till stipendieutdelningen i Berwaldhallen förnyades det informationsblad som tagits fram året innan.
Informationsbladet har visat sig framgångsrikt för att få stipendiater att besöka facebooksidan och följa
föreningens arbete där. Idag är antalet medlemmar i Facebookgruppen drygt 140. En ökning med
16 % sedan föregående år.
Under säsongen 2015 var efterfrågan på bokningar större än tillgången. Eftersom alla helger och
många av dagarna varit fullbokade har inte alla stipendiater som önskat fått möjlighet att åka ut. Detta
har gjort att trycket på att få förhandsboka har ökat och styrelsen har fått förfrågningar långt i förväg
inför sommarsäsongen 2016. Beslut på om förhandsbokning ska vara möjlig eller ej har ännu inte
tagits.
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 250 stycken, vilket är en ökning med 124 % mot året
innan, trots att säsongen var väsentligt kortare än vanligt.

Kommentar till graferna:
Grafen till vänster: Med antalet övernattningar menas både stipendiater och deras gäster.
Grafen till höger: Statistiken för bokningar fördelat mellan kvinnor och män avser endast stipendiaterna, bokning per natt. Räknar man
också in deras gäster tenderar skillnaden att öka ytterligare.

Husets inre och yttre skick:
Den nya toaletten inne i huset gick sönder ett flertal gånger under säsongen och fick repareras. Under
augusti var det vid en period ingen belysning i köket och inget vatten i annexet. (Duscharna).
Vattenbristen förklarades med fel i rören och åtgärdades så småningom av rörmokare.
Verksamheten i siffror:
Under året …
●
hade föreningen xx betalande medlemmar (Niko återkommer m besked.)
●
hade Facebookgruppen kommit upp i 139 medlemmar.
●
genomfördes cirka 246 övernattningar på Gålöro
●
64 bokningar gjordes av män, 43 av kvinnor.

........................
Ordförande, Jafar Al Djaber
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Kassör, Niko Jokilaakso

Bilaga
Styrelsens närvaro på styrelsemöten, öppnings- och stängningstillfällen.
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Sekreterare, Anna Markevärn

