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GBC är en klubb med många människor som brinner för verksamheten. Medlemmar, personal, spelare, 

styrelse, funktionärer, föräldrar, rollerna är många. Tillsammans läggs tusentals timmars arbete varje år 

under både glädje, slit, svett, tårar och en obeskrivlig kämpaglöd! Allt med det gemensamma intresset 

för beachvolley och den livsglädje det ger att träna, tävla, utvecklas och uppleva. 

 

Ambitionen att sätta nästa långsiktiga vision 

och riktning för GBC lever kvar i allra högsta grad. 

Beach Center stod klart år 2011, nu har vi driftat 

anläggningen i över 10 år. Vad är nästa stora 

långsiktiga vision? Ännu ett år har detta arbete 

tyvärr skjutits framåt på grund av andra frågor som 

krävt tid och kraft. Återigen sätter vi denna fråga 

som ett prioriterat fokus för styrelsen att driva 

tillsammans med kanslipersonal under 

verksamhetsåret 2022/2023. 

 

Vår övertygelse är att vi måste ha en uttalad och gemensam riktning för att samla och skapa 

engagemang i alla ändar av vår organisation. Det är svårt att sätta långsiktiga mål när verkligheten runt 

oss är oberäknelig och föränderlig. Men vi måste våga planera och staka ut en riktning även om 

planerna kan komma att ändras eller skjutas framåt. 

 

Vår ekonomi kommer kräva ett fortsatt stort fokus. Pandemins efterdyningar påverkar fortfarande 

vår verksamhet tillsammans med en kraftig elkris i Europa som höjer priset på el. Detta gör att 

ekonomin fortfarande behöver ett stort fokus för att i möjligaste mån säkra upp drift och underhåll av 

vår anläggning inklusive att måna om vår personal anställda i vårt aktiebolag Ipanema Beach AB. 

 

Personalen har fått gå med på stora förändringar i sitt dagliga arbete i nu över två år och deras välvilja 

att vara flexibla med arbetsuppgifter har gjort underverk för att hålla nere våra kostnader. Men vi är 

medvetna om att denna situation inte håller i längden. Därför är ett prioriterat fokus under året att säkra 

upp personalens arbetssituation och välmående då det ligger till grund för att vårt Beach Center ska 

kunna hålla öppet och vår medlemsservice ska fungera. 

 

GBC Styrelse, Göteborg november 2022 

 

 

 
 

 

 


