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1. Mötets öppnande 

2-4. Val av mötesfunktionärer 
 
2. Val av mötesordförande 
 
Styrelsen föreslår att Bengt Jildmalm väljs till mötesordförande 
 
3. Val av mötessekreterare 
 
Styrelsen föreslår att Povel Fagerström väljs till mötessekreterare 
 
4. Val av två justerare, som också är rösträknare för årsmötet 
 
Förslag på justerare tillika rösträknare lämnas på mötet 
 

6. Frågan om mötets stadgeenliga utlysande 
 
I GAIS stadgar §8 Föreningsmöten framgår det att; 
 
”GAIS ska hålla årsmöte före 15 mars. Kallelse till årsmöte ska ske minst 30 dagar före ordinarie 
årsmöte och minst 21 dagar före extra årsmöte. I kallelse ska det stå vilka punkter årsmötet eller extra 
årsmötet ska behandla. 
 
Kallelse ska ske genom information på GAIS hemsida.” 
 
Kallelse publicerades på GAIS hemsida (gais.se) tisdagen den 7 februari. 
 
Styrelsens förslag till årsmötet 
 
att anse mötet behörigen utlyst. 
 
 

7. Förslag till dagordning vid GAIS årsmöte 2022-03-14 
 
 

1. Mötets öppnande 
2. Val av mötesordförande 
3. Val av mötessekreterare 
4. Val av två justerare, som också är rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden skall 

justerar årsmötets protokoll 
5. Fastställande av röstlängd 
6. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande 
7. Fastställande av dagordning 
8. Framläggande av styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning för det 

gångna verksamhetsåret 
9. Revisorernas berättelse 
10. Beslut om:  

- fastställelse av resultat- och balansräkningen 
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- dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda 
balansräkningen 

- ansvarsfrihet för styrelseledamöterna 
11. Fastställande av verksamhetsplan och framläggande av budgetförslag för det kommande 

verksamhetsåret 
12. Fastställande av medlemsavgiften för det kommande kalenderåret 
13. Val av ordförande i GAIS för en tid av ett år 
14. Val av minst två och högst fem styrelseledamöter för en tid av två år, val udda år 
15. Val av minst två och högst fem styrelseledamöter för en tid av två år, val jämna år 
16. Val av högst två suppleanter för en tid av ett år 
17. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter för en tid av ett år 
18. Val av minst tre ledamöter i valberedningen 
19. Medlemmarnas motioner 

- Motion nr 1 
- Motion nr 2 
- Motion nr 3 

20. Övriga frågor 
21. Mötets avslutande 

 
 
Styrelsens förslag till årsmötet 
 
att fastställa dagordningen enligt förslag. 
 
 

8. Styrelsens verksamhetsberättelse 2022 
 
Ordföranden har ordet 

Inför vår sejour i Ettan Södra 2022 hade GAIS spelat i tredjedivisionen vid tre tidigare 
tillfällen. 1982, 1997 och 2002 gick vi in i säsongerna med stora ekonomiska underskott och 
vi blev i alla tre fallen kvar i tredjedivisionen i två år. De ekonomiska avbräck som det 
innebar då var inte i närheten av den negativa ekonomiska påverkan som det innebar att 
degraderas till Ettan 2021. Vi gick in i 2022 med en ekonomi i balans och ett positivt eget 
kapital om knappt 1,4 miljoner kr och tillika en likviditet om ca 1,2 miljoner kr. Detta 
förhållande indikerar att ekonomin är i balans, men den innebär ändå egentligen bara en 
månads likviditetsreserv. 

Budgeten skulle inledningsvis behöva minska med 12-13 miljoner kr, det hanterade styrelsen 
genom att lägga en intäktsbudget om drygt 16 miljoner kr och ett budgeterat nollresultat.  

Dag för dag under inledningen av 2022 fick vi kraftfullt minska våra kostnader och successivt 
bygga en spelatrupp allt eftersom intäkterna kunde säkerställas. Mardrömsscenariot var att vi 
skulle få likviditetsproblem, vilket skulle skapa oro i föreningen och spoliera vår målsättning 
att direkt komma tillbaka till Superettan. 

Vi lyckades uppnå intäkter om ca 20 miljoner kr under 2022 och en likviditet som 
stabiliserades runt midsommartid, då många av oss gaisare dessutom firade midsommar i 
förtid i samband med vår vinst med 2–0 mot Ljungskile den 23 juni på Skarsjövallen. 
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Vi har mycket positivt från 2022 att blicka tillbaka på. Vår turnering GO Fotboll Cup fick ett 
väldigt högt betyg av deltagarna. Dock var antal tillresta lag avsevärt mindre än förväntat. 
Trots riktad marknadsföring så uteblev anmälningar från tillresta lag vilket vi prognostiserat 
skulle ta fart efter sommaren. Därtill avbokade runt tio tillresta lag sina anmälningar precis 
innan cupens anmälningstid löpte ut, något som vi tror beror på den allmänna oro för stigande 
räntor och priser som fanns och fortfarande finns i samhället. 

Hade GO Fotboll Cup haft lika många tillresta lag 2022 som det var 2021 hade GAIS haft ett 
positivt resultat om ca 1,5 miljoner kr. Nu blev det drygt 13 000 kr, men ändå ett plus. Och vi 
ser att en nyckel till att kunna sänka kostnader för arrangemanget är om fler medlemmar kan 
lägga några timmar på att hjälpa till i exempelvis en sovsal eller vid en plan. 

Historien visar att det är när många gaisare hjälpts åt som GAIS på ett hållbart sätt nått 
tillbaka till Allsvenskan. GAIS är en förening där vi har en aktivt arbetande styrelse och att 
bygga föreningen kommer kräva medverkan från fler än den anställda personalen. Vi har som 
mål att successivt utöka sportkontoret och den sportsliga ledningen inom både elit- och 
ungdomsverksamheten med anställd personal, men vi kommer fortsatt behöva stötta 
föreningen med ideella krafter. 

Förutom att heja fram våra grönsvarta hjältar från läktaren så finns det mycket annat som 
GAIS behöver ideellt stöd för att utveckla. Det handlar bland annat om att utöka 
ungdomsverksamheten, utveckla flick- och framtida damfotboll, driva CSR-projekt och GO 
Fotboll Cup. 

Att vi för första gången studsade direkt tillbaka till elitfotbollen är allmänt känt. Därtill 
kvalificerade vårt äldsta akademilag till P19 Allsvenskan för första gången. Situationen inom 
akademin är enligt mig den bästa sedan slutet av 80-talet.  

Akademin var den enda kostnadsposten som vi lämnade orörd 2022.  

Vår allmänna målsättning på fotbollsplanen att vinna varje match. Samtidigt är vår 
övergripande målsättning att fortsätta att bygga GAIS ekonomi starkare, en förutsättning för 
att GAIS hållbart skall komma tillbaka till Allsvenskan. 

Avslutningsvis vill jag därför betona vikten av att vi gemensamt hittar former för att tillföra 
GAIS ideella resurser och initiativ för att tillsammans uppnå dessa mål. 

 
Roland Blomstrand 
 
Ordförande  
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Styrelsearbetet under 2022 
 
Den 14 mars samlades klubben till årsmöte och vilket ledde till nedanstående styrelsesammansättning. 
 
Styrelsen har efter årsmötet haft 14 protokollförda sammanträden under 2022. 
 
Styrelsen har inom sig delat upp vissa ansvarsområden som fastställdes i samband med styrelsens 
första ordinarie sammanträde.  
 
Roland Blomstrand, ordförande 

- Helheten, Varumärke/Vision/Framtid, Organisation, Kansli och personal samt förbundsfrågor.  
Stefan Tilk, vice ordförande 

- Marknad 
Hans Aulin, kassör 

- Ekonomi 
Povel Fagerström, sekreterare 

- Administration och personal 
Lars-Henrik Enered, ledamot  

- Fotbollsansvarig 
Ulf Tollhage, ledamot 

- Juridik, avtal och kontrakt, GöteborgsGirot 
Samir El-Sabini, ledamot 

- Marknad 
David Perhed, ledamot 

- GO Fotboll, Akademin 
Szofia Jakobsson, ledamot 

- Kommunikation, information, kampanj 
Bengt Jildmalm, suppleant 

- GAIS-gården, konstgräset, stiftelsen, CSR 
Johan Larsson,   suppleant 

- Kontakt supportergrupper, souvenirer 
 
 
 
 
Elitverksamheten 
 
Inför säsongen 2022 var klubben tydlig med vilken målsättning som gällde: vi ska ta tillbaka 
vår plats i elitfotbollen. Slutresultatet när vi summerar året blev just detta, tack vare ett hårt 
arbete, en tydlig riktning, ett ledarskap med hög kravställning och den enighet som klubben, 
spelare och ledare tillsammans med supportrarna lyckades skapa, som successivt växte under 
året. Vi var i princip oslagbara och ostoppbara i serien och vi blev en enad kraft som tog sig 
an alla mindre motgångar och gjorde dem till utmaningar som vi övervann. I grunden 
handlade allt om att VI hela tiden ville bli bättre varje dag i träning och förbättra oss efter 
varje match. 
 
Ledarstaben var förändrad jämfört med året innan. Fredrik Holmberg fick förnyat förtroende 
att leda klubbens representationslag, som han även gjorde i slutdelen av 2021. Kenneth 
Gustafsson fick utöver sin roll som akademichef även rollen som assisterande tränare. Ole 
Söderberg anslöt som målvaktstränare. Magnus Sköldmark klev in som assisterande tränare i 
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A-teamet och Björn Sundblad kom in som fysioterapeut. Joakim Olsson var också ny i rollen 
som materialförvaltare. 
 
De första två månaderna av 2022 handlade väldigt mycket om att sätta truppen inför året, vi 
hade flertalet spelare hos oss på test under denna period. Målsättningen var att minska 
storleken på truppen för att på det sättet även ge möjlighet för akademispelare att träna med 
A-laget regelbundet. Vårt fokus var också att bygga nytt samtidigt som vi ville behålla flera 
spelare från 2021. Glädjande nog så valde flera spelare att stanna kvar och anta utmaningen 
som låg framför oss. Viktigt att poängtera är att klubben också fått generösa gåvor från ett 
stort antal gaisare som gjorde arbetet lättare med att bygga truppen.  
 
Nya spelare inför säsongen var Mergim Krasniqi, Erik Krantz, Viktor Kruger, Axel Norén, 
Mohamed Youla, Axel Henriksson, Filip Gustafsson, Gustav Lundgren, Richard Friday och 
Ben Morris. Kvar från 2021, Erik Westgärds, Niklas Andersen, August Wängberg, Emin 
Grozdanic, Harun Ibrahim, Joackim Åberg, Viktor Alexandersson, Nuha Jatta, Jonas 
Lindberg, Youssef Fayad, Donat Zejnullahu, Julius Lindberg och Michael Kargbo. 
 
Under försäsongen såg det stegvis bättre och bättre ut för laget. Vi inledde visserligen 
säsongen med en förlust på Valhalla IP mot IK Oddevold och det märktes inledningsvis av 
säsongen att vi hade en del att arbeta med som lag kollektivt både i anfallsspel och 
försvarsspel. Successivt under våren blev det hela tiden lite bättre. Klubbens strategi gällande 
fotbollsverksamheten började att implementeras i laget och sättet vi spelade på och framför 
allt i hur vi tränade. Vi blev rakare, mer löpstarka och aggressiva i spelets alla faser. Trots 
några förluster mot allsvenskt motstånd i cupen så visade laget fina tendenser som ett 
kollektiv. 
 
Inför seriestart avslutade vi med genrep mot Landskrona BoIS på Bravida. I just den matchen 
föll väldigt mycket på plats av de spelmässiga delar som vi arbetat med under försäsongen. Vi 
var närmare 3-1 än 2-2 som slutresultatet skrevs till men med facit i hand så var det bra 
tändvätska inför seriestarten i Ettan Södra. 
 
I premiären som spelades på Bravida mot IK Oddevold visade det sig att vi hade kommit 
tillräckligt långt i våra förberedelser och vi vann fullt rättvist matchen med 2-1. Vårt lån från 
Ipswich Ben Morris inledde målskyttet med ett snabbt avslut på en kontring. I andra 
omgången avgjorde Emin Grozdanic med en frisparkskanon som blev matchens enda mål, av 
bara farten följde ytterligare två 1-0 vinster innan vi förlorade mot Ängelholms FF borta i 
omgång 4. IK Oddevold ledde serien vid detta tillfälle. 
 
Inte förrän i omgång 11 hade de grönsvarta tagit tillbaka serieledningen och därefter släppte 
vi den heller inte. Vi radade upp 7 segrar i säsongens starkaste period med bland annat en 
väldigt stark insats borta mot Ljungskile. En match som vi styrde och dominerade från start 
till slut. Segern skrevs tillslut till 2-0 med Julius Lindberg och Richard Friday som målskyttar. 
Vi avrundade vårsäsongen med att vinna svenska cupens 1: a omgång mot Lindome med ett 
väldigt ungt GAIS, Richard Friday gjorde 1-0 tidigt som blev matchens enda mål. 
 
Under sommaren anslöt Mervan Celik till truppen, med sin erfarenhet och kvalitet skulle det 
visa sig vara en stark rekrytering. Flera klubbar visade under sommaren intresse för Harun 
Ibrahim utan att det blev konkret och Harun blev kvar i GAIS och fortsatte att prestera på hög 
nivå under resten av säsongen. 
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Sensommarens period av segermatcher fick sig ett abrupt slut i bortamatchen mot Torns IF, 
trots ett ledningsmål 2-1 av Mervan Celik och det starka bortaföljet av gaisare så blev det en 
förlust till slut med 2-4 där två sena mål på övertid av Torns IF avgjorde till deras fördel. 
 
I det fortsatta seriespelet kunde vi hålla undan relativt betryggande, endast Falkenberg, skulle 
det visa sig, var det lag som utmanade efter en väldigt stark period från omgång 7. De hade 
inlett serien med fyra förluster på de inledande omgångarna. Inför omgång 27 då vi skulle 
mötas på Gamla Ullevi så hade vi 6 poängs marginal och samma målskillnad. En seger skulle 
i praktiken säkra avancemanget. Matchen kom att bli en kraftmätning, Falkenberg tog 
ledningen i första halvlek med en kanon upp i krysset utan chans för Mergim Krasniqi i målet. 
Vi kom starkt tillbaka i andra halvlek och reducerade genom Axel Norén, inlägget kom från 
eminente Lundgren och skarvades vidare av kraftfulle Henriksson innan Norén skarvade in 
bollen med huvudet med kvarten kvar och vi gjorde även 2-1 genom Jonas Lindbergs 
kraftfulla nick i den 81 minuten återigen framspelad av Lundgren. Den månghövdade 
publiken 5151 (bara Gaisare) andades avancemang och det ekade av ”GAIS is going up” från 
läktarna. Det blev ett snöpligt slut på matchen med kvittering i den 4: e övertidsminuten med 
matchens sista spark. 
 
Inför de avslutande tre matcherna tuffade återtåget vidare. Laget visade sin kvalitet, 
beslutsamhet och mentala styrka genom att besegra Åtvidaberg med klara 3-0 på bortaplan. 
Inför bortamatchen mot Lund, dit tusentalet supportrar vallfärdat av förväntan, skulle det hela 
avgöras antingen före matchen eller att vi avgjorde under fulltid. När det stod klart att Torn 
hade kvitterat mot Falkenberg och matchen var slutspelad så sköts det fyrverkerier runt hela 
Lunds IP, GAIS var tillbaka i Superettan igen. Matchen i sig mot Lund blev ingen av årets 
bästa, vi bärgade ett kryss och firandet med spelare, ledare, supportrar och alla som var på 
plats ville aldrig ta slut. En hel del nu klassiska bilder från firandet som pågick i en vecka 
visade vad denna klubb betyder för många i och runt Göteborgs finaste klubb. 
 
Den avslutande matchen i Ettan Södra vanns tämligen enkelt med 4–0 mot IFK Malmö. Att vi 
innan säsongen hade som målsättning att direkt återvända till Superettan och att vi dessutom 
så övertygande och imponerande klarar av det visar vad vi som klubb kan åstadkomma när vi 
tillsammans står enade och arbetar stenhårt varje dag. Trots tuffa förutsättningar inför 2022 så 
tog vi oss tillbaka, vi valde att gå i en ny riktning och ska fortsätta att gå vår egen väg även 
2023. Ett fysiskt starkt kollektiv med en tydlig spelidé. 
 
 
Akademiverksamheten 
 
Yngre akademin (Fotbollsskola, Bollskoj & fotbollslek, Gårdsten samt 8-14 år) 
 
Yngre akademin bestod 2022 av 14 lag i åldrarna 8-14 år. Under året ett nytt P8-lag upp och 
två grupper bollskoj/fotbollslek. Totalt är det ungefär 190 barn och ungdomar i den yngre 
akademin och ca 30 ledare. Utöver lagverksamheten erbjuder vi även fotbollsskola varje 
söndag och där har ungefär 50 barn deltagit samt bollskoj & fotbollslek för barn på helger där 
ca 50 barn skrivits in under 2022.  
 
P14(2008) Inför året tillkom en del nya spelare och ledare till laget. Huvudtränare har fortsatt 
Kari Mäkelä varit och fått hjälp av Ackis Tassopoulos och Mikael Lindström. Under året 
utvecklades laget till en väldigt spelskickligt resultat med högt bollinnehav. P14 har varit ett 
stort lag med 31 spelare, varav 22 spelare fick fortsatt förtroende i P15 2023. Spelare som inte 
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erbjöds en fortsättning i GAIS elitakademi har istället erbjudits andra klubbmöjligheter. 
Fystränare har varit Andreas Eriksson, Målvaktstränare Slawek Piechowski.  
 
P13(2009) P13 har likaså varit en stor grupp beståendes av 30 spelare och fem ledare, och 
både spelare och ledare har uppvisat en stark utveckling och god kamratskap. Huvudtränare 
var Daniel Johansson som fått stöttning av Jose Ramirez, Per Krenauer och Vildan Dzindic. 
Målvaktstränare har varit Gabriel Glenz .  
 
P12(2010) Truppen består av 20 spelare och fyra tränare och får årligen många förfrågningar 
om provspel. Under året har en del spelare tappats till lokalkonkurrenter och en av två 
huvudtränare, Edis Cmajcanin, valde att avsluta sitt uppdrag under året. Samir Abaz har 
tillsammans med Mikael Lindström, Jonas Mitander, och Johan Edström varit ledare för 
lagen. 2022 har laget arbetat mycket med sitt positionsspel och varit med på ett flertal olika 
turneringar. Till kommande år har Wesam Abdellrazek kommit in som ny huvudtränare för 
laget. 
 
P11(2011) Laget består av 22 spelare och två ledare, Ajdin Velic och Pierre Le Gars. Laget 
får mycket beröm för sitt roliga spel och härliga bemötande mot alla lag. Fokus under året har 
varit på utveckling av spelarnas teknik och spelförståelse och till 2023 hoppas laget 
kompletteras av ytterligare ett par spelare. 
 
P10(2012) Laget består av 22 spelare och har under 2022 för första året påbörjat spel 7 mot 7. 
Under året har P10 arbetat mycket med spelförståelse och teknik hos spelarna. Flera nya 
ledare och spelare har tillkommit till laget under 2022 och huvudtränare Emre Vatansever har 
fått hjälp av Andreas Eriksson, Halil Salifov, Helen Natna och Ruslan Dzhanbaev under året.  
 
P9(2013) Ett lag som består av 9 spelare. Under året har laget jobbat med tillslag, teknik och 
positioner. Det är ett spelande lag som sprider mycket glädje på och utanför planen. 2022 
hoppas laget kunna ta emot ytterligare ett par spelare. Lagets ledare är Staffan Claesson, 
Sven-Martin Dahlstrand och Patrik Johansson.  
 
F8-10(2014-2012) GAIS enda flicklag. Truppen består av 11 tjejer i åldrarna 8-11 år som har 
tränat två gånger i veckan på Gaisgården. Alla tjejer har gjort stora framsteg i sin 
fotbollsutveckling och har alltid en bra stämning på planen. Laget tränas av Tom Steptoe, 
Mattias Einmaa och Robin Magnusson. Under året har Sebastian Thörnqvist tillkommit som 
ansvarig för flickverksamheten och tagit kliv mot att starta upp fler nya flicklag under 2023.  
 
P8(2013) Ett nystartat lag 2022 som har bestått 15 spelare och ledare Mikael Lindström, 
Fredrik Leuschner och Hiva Hosseini. Laget består av många härliga gaisare som har 
utvecklats enormt under 2022. Laget har redan nu fått ett gott omdöme av klubbar för sin 
roliga spelstil och härliga killar.  
 
Fotbollsskolan P8-P9(2012-2013) Den äldre fotbollsskolan har under 2022 bestått av ungefär 
10 barn. Vissa spelar bara i GAIS och vissa spelar till vardags i en annan förening och 
kompletterar med extraträning i GAIS. I den här gruppen har vi fokuserat på 
rörelseutveckling, tillslags- och teknikträning. Ledare har varit Mikael Lindström, Abdoulaye 
Soumaoro, Erik Carlsson och Kostas Tassapoulos.  
 
Fotbollsskolan P7-P5(2014-2017) Den yngre fotbollsskolan har 2022 bestått av ungefär 30 
barn. Gruppen har under 2022 fokuserat på lek och rörelseglädje med inspel av fotboll i form 
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av tillslag och spel. Här lär sig barnen att älska GAIS. Ledare är Mikael Lindström, Erik 
Carlsson, Thomas Hansson, Gustav Börjesson och Nathalie Axelsson. 
 
GAIS i Gårdsten 
Ett projekt som GAIS har drivit i sex år. Syftet är att få barn att spela fotboll och röra på sig o 
Gårdsten. Ansvarig från GAIS Mikael Lindström har hjälp av en handfull lokala ledare som 
hjälper. Verksamheten är igång nästan året om, utomhus i Dalen under sommarhalvåret och 
inomhus i Gårdstensskolans Sporthall under vinterhalvåret. Under 2022 har drygt 100 barn i 
åldern 6-14 år deltagit. GAIS har under året därtill arbetat med att vidareutveckla projektet i 
Gårdsten för att nå ännu fler barn och ungdomar. Det arbetet kommer att fortsätta under 2023. 
 
Äldre akademin - P15-U19 och GAIS NIU 
 
Ansvarig akademin 15-19 år samt ansvarig GAIS gymnasium: Kenneth Gustafsson 
Ledare U19: Alexander Severin (huvudtränare), Alexander Andersson (assisterande tränare) 
Ledare U17: Jusuf Zukic (huvudtränare), Andreas Danielsson (assisterande tränare) 
Ledare U16: Sebastian Thörnqvist (huvudtränare), Mikael Pettersson (assisterande tränare 
och målvaktstränare) 
Ledare P15: Kalle Rapp (huvudtränare), Arvid Lööf (assisterande tränare), Arman Tajnia 
(assisterande tränare) 
Målvaktstränare U17-U19: Pelle Sjöberg och Gabriel Glenz 
Målvaktstränare P15-U16: Mikael Pettersson 
Fystränare P15-U19: Anton Ottosson Cågård 
 
De äldre årskullarna har bestått av fyra träningsgrupper, P15, U16, U17 och U19 som spelat 
seriespel i P15 lokal serie, P16 Nationell, P17 Allsvenskan Södra, P19 Superettan Södra 
respektive Reserv Elit. 
 
U19 tävlade i P19 Superettan Södra där laget slutade på 1a plats. Placeringen innebar att laget 
direktkvalificerades till P19 Allsvenskan 2023 som är rikstäckande. 
 
U17 tävlade i P17 Allsvenskan Södra där laget slutade på 9e plats. 
 
GAIS tävlade i ligacupen med U16, U17 och U19, men tog sig inte vidare till slutspel i någon 
av åldersgrupperna. I Gothia cup slutade GAIS på 2a plats i klassen B18.  
 
Under året har Alfredo Steiner (2006), Simon Sjöholm (2006), Carl Juhlin (2006) och Anes 
Cardaklija (2005) varit iväg på landslagssamlingar. Både Simon och Carl har även gjort 
landskamper för P16-landslaget. Utöver det har följande spelare tagits ut till regionala läger 
anordnade av SvFF; Hampus Bryngelhed (2005) Melker Sangwill (2006), Edvin Liske 
(2006), Taqi Soltani (2006) och Adam Friman (2006). 
 
I GAIS NIU-verksamhet ges spelare möjlighet att träna fotboll tillsammans under skoltid. 
Gruppen spänner över tre årskurser, alltså innefattande spelare från såväl U16, U17 och U19. 
Gruppen tränar tre morgnar i veckan; måndagar, onsdagar och fredagar. 
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Anläggning 
 
Under 2022 har vi ytterligare arbetat med förbättringar på Gaisgårdens anläggning. 
Konstgräset är inne på sitt andra år och har haft ett skötselunderhåll under året. Ytterligare 
miljöåtgärder har vidtagits. De ”nya” omklädningsrummen är i bruk, det återstår arbete med 
isolering av ventilationsanläggningen på vinden innan vi är fullt i mål med hela projektet. 
Gaisgårdens gräsplan har fortsättningsvis under 2022 sprayats med biologisk växtnäring, 
mikrober och mycel som har stärkt gräsmattans tålighet, beskaffenhet och kvalitet. 
  
På Sportkontoret har det under året genomförts en genomgående analys av inomhusluften. Ett 
externt bolag har även testat och mätt halter av olika ämnen i inomhusluften. Slutsatserna är 
att de ämnen som analyserats, framför allt kloranisoler, är att nivåerna är låga både i 
behandlad luftmiljö och obehandlad luftmiljö. Dock så är luftreningen positiv och kommer att 
fortsätta under 2023. I ett längre perspektiv är Gaisgårdens Sportkontor i behov av nya 
lokaler. 
  
A-lagets och ledarnas omklädningsrum har fått ett ansiktslyft under slutdelen av 2022, 
ytterligare förbättringar genomförs löpande. 
 
 
Marknad 
 
Efter nedflyttning från Elitfotollen till Ettan Södra kraftsamlade vi nätverket för skyndsamt 
kunna bidraga till att återvända till elitfotbollen. Med ett besparingspaket och förändringar 
inom sportkontoret var fokus på kommunikation med partners om återtåget och kraftsamling.  
Aktiveter i den utsträckning som vi hade planerat inför 2022 fick genomföras i mindre 
utsträckning. Nedflyttning till trots lyckades vi öka partnerintäkterna mot 5,2 MSEK under 
året, och vi fick en ny huvudsponsor i form av fintech-bolaget Juni.  Det är med stor glädje vi 
kan konstatera att i princip alla partners stod kvar vid vår sida under hela säsongen Vi 
anställde Roland Jernström, som ansvarig för Partner/Marknad/Sälj, som synnerligen bidragit 
under sitt första år.  
Vi genomförde några aktiviteter, såsom partnerlunch, partnergolfen och partnerträffar i 
samband med matcher under sommaren och framåt.  Majoriteten av sponsorer från 2021 valde 
att fortsätta även under 2022 plus att föreningen fick in nya sponsorer på både brons, silver 
och guldnivå. Gratismatchen kunde genomföras under hösten som traditionellt brukar och vi 
kunde hälsa nya supportrar välkomna med god hjälp av våra partners och supporterföreningar.  
Försäljningen inför 2023 har startat väl, där vi kan konstatera att vi har fått mer stöd av de 
befintliga partners och fått till oss 20 tal nya partners fram till och med februaris utgång. Nu 
blickar vi framåt med nya säljmaterial, och en tydligare återkoppling till värdet av att vara 
med som partner på olika nivåer. Vi förväntar oss en ökning av partnerintäkterna 2023 i 
jämförelse med de senare åren och vi i ser fram emot ett gott utfall och nöjda partners 2023 i 
ett Större GAIS sammanhang.  
 
 
 
 
 
CSR – Föreningens samhällsansvar 
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GAIS CSR-arbete i Gårdsten fortsätter vara väldigt framgångsrikt.  Vi ingår fortfarande som en 
bidragande del till att Gårdsten inte längre klassas som särskilt utsatt område. Gårdstensfotbollen som, 
med undantag för kortare uppehåll på sommar och vinter. genomförs två gånger i veckan under 
ledning av Mikael Lindström och lokala ledarförmågor har fortsatt att locka flera flickor och pojkar. 
Därtill har GAIS fortsatt delta i frågan kring utvecklingen av en ny fotbollsplan i Gårdsten.  
 
Under året har GAIS även initierat ett samarbete med Neutrala ungdomsföreningen med målsättning 
att under 2023 ha möjlighet till uppstart av fotbollsaktiviteter under ledning av GAIS. Redan under 
2022 har grunderna för ett samarbete skapats och representanter från föreningen har bjudits till flera 
GAIS-matcher under året.  
 
Vi har under året också fortsatt samarbetet med UN-women och rörelsen HeForShe. Syftet är att även 
inom idrotten verka för ett jämställt samhälle fritt från diskriminering och våld mot flickor och 
kvinnor. Ett annat viktigt samhällsengagemang för GAIS är samarbetet med Munkhuset daglig 
verksamhet. Deltagare har genomfört aktiviteter och spelat fotboll under sommar och höst uppe på 
Gaisgården med stöttning av personal och ideella krafter.  
 
Vi har under året fortsatt att utarbeta flera potentiella projekt, vilka vi har för avsikt att söka medel för 
och starta upp, men ännu inte fått i mål. Vi återkommer med mer information under 2023. 
 
 
GO Fotboll 
 
GO Fotboll genomfördes i början av november 2022. 150 lag deltog i nio olika klasser och 470 
matcher spelades under fyra härliga dagar på 14 planer runtomkring i Göteborg. Hundratals ideella 
arbetstimmar genomfördes av föräldrar, spelare, ledare och supportrar på boenden och planer. En 
ledningsgrupp har tillsammans med styrelserepresentanter lett arbetet och genomförandet av 
turneringen.  
 
2022 blev året då turneringen för första gången genomfördes med flicklag, då klassen G15/16 
genomfördes med sex lag. En handfull hotell och skolor användes för övernattning för besökande lag 
som transporterades runt med interna cupbussar mellan planer och boenden. Utvärderingen till 
deltagande lag gav goda resultat och indikerade ett fortsatt stort intresse kring turneringen kommande 
år. Däremot innebär det rådande omvärldsläget ökade kostnader för mat, drivmedel och logi vilket 
påverkade det förväntade ekonomiska resultatet negativt.  
 
Namnbytet från GAIS Open till GO Fotboll genomfördes under föregående år i sin helhet och fortsatt 
utvecklingspotential kring turneringen kommer att utvärderas under 2023. Fokus kommer att ligga på 
att stärka organisationen kring turneringen ytterligare och minska personalkostnader kopplat till 
bemanning. Under 2023 påbörjar även Sebastian Lindström sin anställning och han kommer att vara 
ansvarig för både förarbete och genomförande av turneringen. 
 
 
Göteborgs Girot 
 
Det var under 2022 dags för återstart av cykelloppet och det gick av stapeln efter sommaren 
men tyvärr blev det ett lågt deltagande. Detta drabbade inte bara Göteborgsgirot utan även 
flera andra stora evenemang hade också vikande deltagarantal. Detta förmodas bero på en 
eftersläpande effekt av det långa uppehållet som orsakades av pandemin. Det låga deltagandet 
påverkade tyvärr också det ekonomiska utfallet negativt. Under år 2023 är tävlingen tillbaka 
sista helgen i maj.     
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Styrelsens förslag till årsmötet 
 
att godkänna verksamhetsberättelsen och lägga den till handlingarna. 
 
 

8. Framläggande av årsredovisning, resultat- och balansräkning 
 
Styrelsens förslag till årsmötet 
 
att lägga årsredovisningen till handlingarna. 
 
 

9. Revisorernas berättelse 
 
Styrelsens förslag till årsmötet 
 
att lägga revisorernas berättelse till handlingarna. 
 
 

10. Beslut med anledning av årsredovisning och revisionsberättelse 
 
Styrelsens förslag till årsmötet 
 
att fastställa resultat- och balansräkning i enlighet med framlagt förslag. 
 
att balansera årets vinst tillsammans med det ingående egna kapitalet till fritt eget kapital i 

ny räkning till 1 338 945 kronor. 
 
att årsmötet tar ställning till frågan om styrelsens ledamöter ska beviljas ansvarsfrihet för 

2022. 
 
 
 
 
 
 
 

11. Fastställande av verksamhetsplan 2023  
 
På årsmötet 2019 presenterades ett övergripande styrdokument som anger den långsiktiga inriktningen 
som föreningens styrelse önskar arbeta utifrån. Det dokumentet ligger alltjämt fast. 
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GAIS strävar efter att förverkliga ambitionen om att vara en etablerad allsvensk klubb. Vägen 
framåt bygger på långsiktighet, kontinuitet och ett arbete med ständiga förbättringar, och 
målsättningen att prestera jämförelsevis bättre inom samtliga områden varje år. 
 
Så utvecklar vi GAIS 
GAIS har en uttalad ambition att successivt växa sportsligt, ekonomiskt och organisatoriskt med 
målet att vara ett etablerat lag i Allsvenskan. Vi menar att det är styrelsens ansvar att vara rådgivande i 
det arbete som krävs för att klubbens önskade utveckling ska kunna beskrivas i mål, strategier och 
planer av den operativa organisationen. 
  
Det är styrelsens uppfattning att dess viktigaste uppgift under de kommande åren är att bidra till att 
bygga en klubb som är rustad för att ta steget upp till Allsvenskan. GAIS som klubb ska uppfylla 
det som krävs för att kunna konkurrera på en högre nivå. 
  
Hållbar ekonomi 
En förutsättning för att vi ska kunna ta detta steg är klubben ska ha en långsiktigt hållbar ekonomi. 
Därför kommer vi fortsatt att prioritera att driva initiativ kring att öka intäkter, minsta kostnader 
och implementera en kultur där vi lyckas få ut mer av varje krona som investeras i vår verksamhet. 
  
Tydlig sportslig strategi 
För att vi fotbollsmässigt ska vara redo för en högre serie behöver vi bygga ett lag och en spelartrupp 
som kan konkurrera på högsta nivå. Det tror vi kräver att vi högre kontinuitet i truppen och en 
tydlig sportslig strategi, som vi ska följa, utvärdera och utveckla. 
  
Positiv utveckling för spelare och ledare 
GAIS ska ge spelare en positiv utveckling under sin tid i klubben, och genom sin sportsliga strategi 
ange riktningen för klubbens och spelarnas utveckling. På Gaisgården ska vi ha en kravställande och 
utvecklande tränings- och matchmiljö, med ett inkluderande och tydligt ledarskap, för såväl aktiva 
som ledare.  
 
En klubb som bryr sig 
GAIS är redan idag en klubb som har ett stort samhällsengagemang och det är vår målsättning att bli 
ännu starkare inom det området. Vi är en klubb som vill och vågar ta tydlig ställning för alla likas 
värde och vi vill kontinuerligt jobba för ökad integration i Göteborg med omnejd.  
  
En större familj 
För att ta steget upp i Allsvenskan måste vi få GAIS-familjen att växa, och få en bredare bas. 
Genom ett större antal medlemmar och aktiva från ett mer diversifierat upptagningsområde, samt en 
högre grad av engagemang i föreningen, vill vi skapa bättre förutsättningar för hållbar långsiktig 
framgång.  
 
Prioriterade strategier under 2023: 
 

• Öka publiksnitt 
• Öka medlemsantal 
• Överträffa budgetmålet för partnerintäkter. 
• Öka antalet aktiva barn och ungdomar 
• Förbättra förutsättningarna för att fler akademispelare skall ta klivet till A, samt de som är där 

ska utvecklas till startspelare. 
• En kravställande och utvecklande tränings- och matchmiljö, med ett inkluderande och tydligt 

ledarskap, för såväl aktiva som ledare. 
 
Prioriterade aktiviteter under 2023: 
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• Utveckla matchevenemang, samt tillhörande marknadsföring och kampanjer. 
• Utöka förmåner i medlemskapet och kommunicera detta mer frekvent. 
• Utöka antalet partnerträffar. 
• Starta fler grupper för de yngsta åldersgrupperna. 
• Integrera gällande principer och riktlinjer ut på planen i akademin. 
• Att akademin med god marginal skall nå 2 stjärnor 
• A-laget: Att vinna varje match, gå vår egen väg och stå fast vid vår spelidé men ändå lära och 

utvecklas av varje möte. 
 
 
Styrelsens förslag till årsmötet 
 
att godkänna verksamhetsplanen för 2023. 
 

11. Framläggande av budget för 2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Styrelsens förslag till årsmötet 
 
att notera informationen. 
 



   

16 
 

12. Fastställande av medlemsavgift för 2024 
 
 
Förslag på medlemsavgift för 2024 
 
Vuxen, 20-64 år 350 kronor 
Pensionär, 65 år eller äldre 250 kronor 
Barn/Ungdom, 1-19 år  250 kronor 
Barn, 0 år  Gratis under första levnadsåret 
 
Guldmedlemskap Dubbel avgift jämfört med summan ovan 
 
Styrelsens förslag till årsmötet 
 
att fastställa medlemsavgiften för 2024 i enlighet med ovanstående förslag. 
 

13-17. Val till uppdrag i GAIS 
 
GAIS valberedning får härmed avge följande förslag av val till olika uppdrag som ska göras av 
årsmötet 2023. 
 

13. Val av ordförande i GAIS för en tid av ett år 
 
 

14. Val av minst två och högst fem styrelseledamöter för en tid av två år, val udda år 
 
 

15. Val av minst två och högst fem styrelseledamöter för en tid av två år, val jämna år 
 

 
16. Val av högst två suppleanter för en tid av ett år 
 
 

17. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter för en tid av ett år 
 

Valberedningen föreslår att årsmötet väljer två personer som revisorer; 
 

 
 
 
 

 
 

18. Val av valberedning 

Valberedningen har under det senaste året bestått av fyra ledamöter:  
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Anders Björklund, sammankallande 
Glenn Heiman 
Pierre Svensson 
Lallo Fernandez 

Styrelsens förslag till årsmötet 

att                       Till valberedning välja; 

Anders Björklund 
Glenn Heiman 
Pierre Svensson 
Mats Börjesson 

19. Medlemmars motioner till årsmötet 
 
Motion 1 
 
Motionären föreslår härmed att GAIS styrelse ger den sportsliga ledningen i uppdrag att 
kvantifiera ett mål av andel egenfostrade spelare (definition fostrats i GAIS akademi >3 år). 
Frölunda HC och BK Häcken har på ett framgångsrikt sätt utarbetat en långsiktig sportslig 
plan där egenfostrade spelare som arbetat långsiktigt med värdegrund samt spelidé slussas in i 
seniorverksamheten. I dessa långsiktiga sportsliga planer har kvantifierade mål i form av 
andel egenfostrade spelare har ingått.  
 
Motionären föreslår att ett första steg bör vara för GAIS att 25% av spelarna i seniortruppen 
ska komma från GAIS egna akademi 2025, 2030 bör målet vara 50%. På det här sättet har 
GAIS sportsliga ledning och styrelse sju år på sig att implementera arbetet mot att nå målet. 
Observera att motionären anser att det här ska vara mål som ligger till grund för 
utvärderingen, det vill säga inte "skarpa" mål utan snarare en gemensam målsättning. Den här 
målsättningen bör enligt motionären införlivas i GAIS nuvarande policys som formuleras i 
"den Grönsvarta Tråden" härmed bifogat samt utarbetas i enlighet med "Bredd och Elit 
samverkar" (bifogas) som GAIS skrivit under på.  
 
Motionären önskar härmed avsluta sitt anförande med att fastställa att undertecknad varit 
GAISare sen barnsben, agerat bollkalle, ledare och domare. Det arbete som nu görs med 
GAIS väcker starka förhoppningar där kontinuitet och långsiktig kombineras med en stark 
egen akademi. Undertecknad har därför valt att skaffa säsongskort tillsammans med sin dotter 
och önskar även framöver kunna säga att GAIS är en förening som tar hand om sina 
ungdomar och därmed förvaltar föreningens framtid på bästa möjliga sätt. 
 
Christian Meijer 
 
 
 
 
Styrelsen föreslår 
 
Vi välkomnar motionärens vision och övertygelse att en stark ungdomssektion bygger en 
stark förening. Vi vill även betona att en väl skött ungdomssektion inte bara skapar A-
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lagsspelare utan även ungdomar vars benägenhet senare i sitt liv ökar att på olika sätt stötta 
GAIS. 
 
Dock avslår vi motionen då GAIS akademis målsättningar redan ligger i det häradet som 
motionären efterfrågar. Detta med argument att inte blanda ihop fler målsättningar. 
 
Nedan redovisas målsättningar för GAIS Akademi. 
 
Med hänvisning till ovanstående föreslår styrelsen årsmötet: 
  
att:                    Avslå motionen 
  
 Mål GAIS Akademi 
 

• Akademin skall årligen leverera minst en spelare till GAIS A-lagstrupp.  
• I U19 skall det årligen finnas en grupp av minst fem spelare som har fotbollsmässiga 

förutsättningar att hantera regelbunden rotationsträning med A-laget. 
• U17 skall spela i P17 Allsvenskan södra och U19 skall som lägst spela i P19 

Superettan södra. 
• Minst en spelare i varje träningsgrupp skall ha varit på landslagsläger under året. 
• Minst tre spelare skall vara representerade i Göteborgs distriktslag P15 och P16. 
• De spelare som lämnar U19 som sistaårs-juniorer utan att ta en plats i GAIS A-trupp 

skall hålla sådan nivå att de som lägst tar plats i ett division 2-lag. 
• Minst 50% av alla spelare i GAIS A-trupp skall vara fostrade i akademin. 
• Minst tre spelare från akademin skall vara regelbundna startspelare i A-laget. 
• Minst en tränare i varje lag från P15 och uppåt skall ha den högsta 

ungdomstränarutbildningen (UEFA Elite youth). 
• För tränare med målsättning att bli seniortränaret: De som verkat i akademin i minst 

tre år i verksamheten 15-19 skall vara attraktiva för seniorlag på som lägst division 2-
nivå. 

• Minst en tränare i A-lagsstaben skall ha en bakgrund som akademitränare i GAIS 
 
Det som specifikt rör A-truppen utifrån ovan blir då: 
 

• Akademin skall årligen leverera minst en spelare till GAIS A-lagstrupp.  
• I U19 skall det årligen finnas en grupp av minst fem spelare som har fotbollsmässiga 

förutsättningar att hantera regelbunden rotationsträning med A-laget. 
• Minst en tränare i A-lagsstaben skall ha en bakgrund som akademitränare i GAIS 
• Minst en tränare i A-lagsstaben skall ha en bakgrund som akademitränare i GAIS 
• Minst 50% av alla spelare i GAIS A-trupp skall vara fostrade i akademin. 

 
Fokus 2023 
 

• Att implementering av övergångstränare (Severin) skall förbättra förutsättningarna för 
att fler spelare skall ta klivet till A samt de som är där utvecklas till startspelare 

• Integrera gällande principer och riktlinjer ut på planen i akademin. 
• Att akademin med god marginal skall nå 2 stjärnor 
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Motion 2 
 
Vi yrkar på att GAIS ska rösta emot Fredrik Reinfeldt i valet till ordförande för Svenska 
Fotbollsförbundet 2023. 
 
Fredrik Reinfeldt har tidigare bl.a. försökt nästla sig in i Djurgårdens IF:s styrelse men blev då 
nedröstad. Nu siktar han istället in sig på ordförandeposten för SvFF. Det är tydligt att han 
enbart gör detta i syfte att gynna sin egen karriär och inte har något som helst hjärta för 
fotbollen vare sig lokalt eller nationellt. 
 
Med sin historik i Moderaterna som aktivt arbetat för att avskaffa 51%-regeln så ser vi det 
som ett stort hot mot svensk fotboll om Reinfeldt skulle bli vald till ordförande. Vi förordar 
istället någon av de andra kandidaterna som är mycket mer rotade i den svenska 
fotbollsrörelsen. 
 
Andres Monar, Oguz Demir, Josef Gullholm 
 
Styrelsen föreslår 
 
GAIS har tagit del av information om och intervjuer med kandidaterna till ordförandeposten. 
Tack vare detta, i kombination kunskap om kandidaternas tidigare erfarenheter av svensk 
fotboll, har man redan innan motionen kom in tagit ställning i valet. Förutsatt att aktuella 
kandidater kvarstår på valdagen kommer GAIS att lägga sin röst på en annan kandidat än den 
av valberedningen föreslagne Fredrik Reinfeldt. 
Vad motionen bekommer så kan en förening inte rösta mot en kandidat, bara för en kandidat.  
Med hänvisning till ovanstående föreslår styrelsen årsmötet: 
  
att:                    Motionen anses besvarad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Motion 3 
 

Bakgrund: 



   

20 
 

GAIS har alltid varit en klubb med humor, ironi och stil. En klubb som stuckit ut i mängden. Runt om 
i världen och Sverige ökar våldet kring fotbollen, vilket även GAIS påverkas av. Hatramsa på 
hatramsa dyker upp och folk som påstår sig representera GAIS slåss både innan och efter matcher. 

På GAIS hemsida uttrycks de värderingar GAIS står för och den arenakultur man arbetar med. 
Eftersom GAIS jobbar med dessa frågor kan man undra: 

Hur ser GAIS på det när man som klubb samarbetar med kvinnorättsorganisationer, men samtidigt har 
supportrar med vana att kollektivt skrika ”horungar” mot de andra supportrarna? 

Hur ser GAIS på det när man arbetar för en bättre arenakultur, men har supportrar som kastar bengaler 
mot motståndarnas spelare? 

Hur ser GAIS på det när man som klubb engagerar sig för att skapa ett tryggare samhälle, men 
samtidigt inte tar tydlig ställning mot det hat, hot och våld som pågår på och runt matcherna? 

GAIS kan inte bara i ord stå för de värderingar och engagemang som uttrycks på hemsidan. Man 
måste även agera, så som i fallet med en av årets värvningar. En enkel artikel på hemsidan, eller något 
som visar var GAIS står när hat, hot och våld som förknippas med klubben sker. 

Motion: 

Att GAIS tar fram en tydligare plan där GAIS kan ta avstånd från, eller jobba för att motverka hat, hot 
och våld som sker i sammanhang med klubben. 
 
Medlem Max Lifmark 
 
 
Styrelsen föreslår 
 
GAIS har ett pågående arbete med att tydliggöra föreningens värdegrund. Styrelsen är av 
uppfattningen att man inte behöver ytterligare en plan ägnad specifikt åt att ta avstånd från hot, hat och 
våld, då detta är en del av det arbetet som vi tar på största allvar. 

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår styrelsen årsmötet: 

att:                    Avslå motionen 

 
 
 


