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Årsberättelse för verksamhetsåret 2018
Styrelsen för IS Göta får härmed avge följande verksamhetsberättelse:
Styrelsen har från juni 2017 haft följande sammansättning:
Ordförande:
Vice ordförande:
Kassör:
Ledamot bowling:
Ledamot friidrott:
Ledamot tennisen:
Ledamot tennisen:
Ledamot Göterna:
Ledamot Göterna:
Valberedning:
Revisorer:

•
•

Bo Göran Nilensjö
Martin Blixt, bowlingen
Bo Göran Nilensjö, friidrotten
Calle Weiman
Per Rollmark
Carl-Henrik Tjärnlund
Marcus Sternheden
John-Olof Bengtsson
Bertil Altinius
Malene Skanne & Gitte Carlsson Hammar
Gunilla Kleverman & Lotta Hjort Hansen

Under året har styrelsen haft 5 möten plus årsmötet som hölls på Oxhallen med
extern föreläsare och lite firande av 120 års-dagen.
Fokus under året har varit att få rätt på ekonomin som var extremt dålig 2017,
arbetat har lyckats och vi stängde 2018 med positivt resultat.

Föreningens verksamhet 2018
Verksamhetsberättelsen är en övergripande beskrivning av föreningen, varje sektion har
skapat berättelser som går på djupet om den aktuella sektionens verksamhet. I denna
presenterar vi medlemsutveckling, resultatutveckling, fokusområden och framtidsutsikter.

Fokusområden 2018
Nya styrelsen har haft några tydliga fokusområden under året:
•
•
•

Fortsätta skapa ökad kännedom om hela Göta och starta bygget av en gemensam
kultur
Vända en ekonomisk trend och skapa ett plusresultat.
Ökad insikt för medlemmarna i vad som händer inom respektive sektion

Ökad kännedom och en Götakultur
IS Götas olika sektioner är som fristående bolag och har fungerat så i många år. Ambitionen
har varit att bygga broar mellan sektionerna istället för murar. Vi har gemensamt
nyhetsbrev, vi har en gemensam hemsida och har under året dessutom genomfört vårt försa
gemensamma arrangemang, Tjurruset. Friidrotten drev projektet med samtliga sektioner var
involverade under tävlingsdagen, ett nytt arrangemang som gav cirka 180 000:- i vinst och
dessutom knöts band mellan sektionerna.
Vända en ekonomisk trend
Med ett minus på över 700 000:- under 2017 hade detta område största prioritet.
Sektionerna har i detalj gått genom sina verksamheter, optimerat resursutnyttjandet, tagit
fram budget och följt upp verksamheten mycket mer ingående än tidigare. Arbetet har
lyckats och vi stängde 2018 med ett plus på 370 000:-, med andra ord en förbättring av
resultatet med över en miljon kronor.
Ökad insikt för medlemmarna
Styrelsen har fastställt att sektioneras verksamhetsberättelser ska vara mer omfattande och
verkligen spridas inom sektionerna för att öka insikten.

Medlemsutveckling
Föreningen består av tre aktiva tävlingssektioner, Bowling, Friidrott och Tennis. Utöver det
har vi Göterna, en sektion med före detta aktiva eller ledare. 2017 passerade vi 1000
medlemmar för första gången på många år, vi håller oss kvar över 1000 men tappar lite
medlemmar. Både bowlingen och friidrotten fortsätter öka men tennisen som varit tvungna
att höja priserna har haft en nedgång.

En viktig faktor i ideella föreningsverksamheter är att sysselsätta barn och ungdomar med
sund fritidsverksamhet i form av idrott. Väldigt mycket av jobbet går ut på att skapa en
ekonomi och hitta ledarresurser för att utveckla just detta. Det är extremt glädjande att vi
efter många års tillbakagång nu ökar antalet ungdomar i förhållande till det totala antalet
medlemmar för andra året i rad.

Intressant är också att titta på de olika sektioneras utveckling, både totalt och på
ungdomssidan.

Resultatutveckling
2017 var ett tufft år för framförallt tennisen. Att fokusera och verkligen anstränga sig för att
hitta problemen i verksamheten och sedan få belöning redan året efter för detta är positivt.
Arbetet har svetsat samman styrelsen inom tennissektionen och dessutom står man nu
rustad för framtiden men mycket högre insikter om var problemen finns och vilka nyckeltal
man ska fokusera på. En stor anledning till det positiva resultatet är naturligtvis det nya
arrangemanget, Tjurruset, som inte var budgeterat. Resultatutvecklingen per sektion ser ut
enligt följande:

Framtidsutsikter
Den ideella sektorn är i gungning, vi gör en stor insats för samhället genom att driva
verksamheter för både barn, ungdomar och vuxna. Det blir svårare och svårare att locka
medlemmar till positioner inom sektorn, man kan hjälpa till – men att ta ansvar finns det
inte utrymme till i kalendern. Parallellt pågår en privatisering av motionsaktiviteterna, inom
löpningen är det tydligt. Kommersiella lopp, kommersiella löpargrupper – kunderna betalar
för att slippa engagera sig. Inget konstigt alls, men det urholkar den ideella sektorn. I många
städer har klubbar lagt ner sin verksamhet, styrelsen i klubbarna har en snittålder på 70+,
inte sällan är det en och samma individ som sitter på flera stolar. IS Göta har funnits i 121 år
och vi ska definitivt finnas i många år till, men vi måste titta över vår arbetsmodell, våra
stadgar och våra värderingar för att möta konsumenternas krav på oss. Under de senaste två
åren har vi precis som alla andra föreningar, regionala förbund, riksidrottsförbundet, med
flera brottats med dessa frågor.

Slutord
Styrelsen vill framföra ett tack till alla anställda, funktionärer, medlemmar och sponsorer för
året som gått. Vi ser fram mot ett framgångsrikt 2019.
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