
 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018 - 2019 

Verksamhetsåret började ganska trögt då alla i styrelsen var på olika orter. Vi kunde 

komma igång genom att hålla god kontakt via Skype på möten så att det 

konstituerande mötet kunde hållas samt det första styrelsemötet. Överlämningen gick 

smidigt och vi kunde starta vårt arbete.  

Efter det konstituerande mötet skickade vi för första gången in firmateckningen. Det 

gick inte riktigt som vi hade planerat och tog mycket längre tid. Kompletteringar fick 

göras tre gånger samt ett extrainsatt årsmöte blev tvunget att hållas då det första 

årsmötet hade gått till på fel sätt.  

Det vi började med var att planera vilka resor som vi skulle vilja arrangera samt åka 

på i styrelsen. 

Den 12 september deltog GRIS på Gefleteknologernas samt VOX infopub. Vi fick 

berätta vilka GRIS är samt vad vi gör. Där fick vi också träffa de nya studenterna som 

börjat på hösten. Därav så fick vi flera nya medlemmar samt många intresserade för 

kommande event. Vi fick även chansen att marknadsföra den närmsta resan vi hade 

som skulle bli Sjöslaget.  

Vi började snabbt att planera Sjöslaget då detta var en resa som hela styrelsen ville 

åka på. Det som snabbt kom upp på tal var med huruvida vi skulle kunna använda 

oss utav Google docs med tanke på att den nya GDPR lagen precis börjat att gälla. 

Med mycket efterforskning kring just denna lag så kom vi fram till att vi kommer 

kunna använda det formuläret om man är noga med att anmälaren godkänner hur vi 

använder personuppgifterna.  

Inför Sjöslaget så stod vi med på välkomstmässan 12/9 samt i Rävhallen den 3/9, 

19/9, 26/9 samt den 27/9 för att få fler medlemmar samt sälja märken samt tröjor. Det 

var ett väldigt högt tryck inför sjöslaget redan från början och redan första dagarna 

hade vi över 50 stycken anmälda. Ett märke upprättades inför detta.  

Anmälningarna flög in och det slutade med att vi slog alla mål vi hade med att 

rekordet slogs med 129 stycken som anmält sig i GRiS namn mot föregående år där 

det var 100 stycken.  

Efter Sjöslaget så valde vi att göra en enkät för att se hur resan skulle kunna 

förbättras till kommande år samt om det är någonting vi skulle kunna ändra på. Dock 

så blev det endast kritik som vi inte kunde göra någonting åt till exempel att vakterna 

var orättvisa, båten gungade för mycket etc.  

Vi i styrelsen hade länge funderat över hur vi skulle göra med GRiS-festen och tog 

beslutet att vi inte kommer att hinna anordna det, vi kom också fram till att i och med 

de nya regler som finns kring alkoholtillstånd så skulle det bara bli ett alldeles för stort 

jobb för oss. Därav valdes det istället att vi skulle fokusera på att åka på fler 

utomstädesfester samt att vi skulle planera en större medlemsdag för medlemmarna 

istället och att då istället försöka fokusera på GRiS-festen nästa år. 



 

Under hösten 2018 valde Ola Gustafsson att kliva av styrelsen på grund av 

personliga skäl. Detta var innan det extrainsatta årsmötet som var den 26 november 

där vi kunde välja in Karin Eriksson som sekreterare och Josephine Snäll på posten 

som PR-ansvarig. Allt detta på grund av att det blev ett misstag på det ordinarie 

årsmötet. Saker och ting ordnade upp sig efter det och firmateckningen blev 

godkänd.  

Den 30 november var det SMiSC där två stycken GRiSar åkte och färgade 

Stockholm rosa, dock så var den resan inte anordnad av GRiS.  

Inför våren 2019 gick vi igenom vilka resor som var styrelsens ambition att ta sig till, 

dessa var EWG, Tjällossningen, Vårkryssen samt Absolut Gotland.  

Alla resorna marknadsfördes genom att gå ut med information på både vår instagram 

samt i facebookgruppen ”GRiS – Gävles Resande Intellektuella Studenter”.  

Till EWG åkte tre stycken GRiSar dock så blev detta inte en resa som GRiS 

anordnade utan de som åkte med tog sig dit i egen bil.  

Till Tjällossningen åkte 8 stycken GRiSar som åkte gemensamt med två stycken 

bilar. Detta var en resa anordnad av GRiS då ett formulär öppnades för de som ville 

åka. Det var uppskattat av de som åkte med. 

Under våren 2019 skapade GRiS ett nytt föreningsmärke, det s.k ”Knorrmärket”. 

Vilket vi sålde många av redan första dagen vi sålde det på VOX 

märkesförsäljning/syjunta. 

Till Vårkryssen åkte det 45 stycken GRiSar och till det hyrdes en stor buss. Vi har 

försökt att upprätthålla den goda kontakten som har varit med Sjöslagsgruppen samt 

andra föreningar.  

Den 8 maj hade GRiS sin medlemsdag där det kom runt 20 stycken medlemmar. Det 

bjöds på grillade hamburgare samt dryck och var uppskattat av medlemmarna. Även 

lekar anordnades. 

Den 9-12 maj åkte 6 stycken GRiSar till Absolut Gotland vilket var väldigt uppskattat 

av de som åkte. GRiS hade anmält sitt lagnamn som ”GRiS” och har under denna 

helg kunnat fortsätta knyta kontakter med andra föreningar från andra städer.  

 

 


