
Grunden Bois verksamhetsberättelse, 2017 
Totalt hade föreningen 450 medlemmar.  
Grunden Bois hade under året cirka 250 aktiva spelare och tränare.  
Spelarna var i åldern 7 – 59 år.  
 
Idrotterna inom klubben är innebandy & fotboll.  
Föreningen är landets största i sitt slag och har en mycket stor del i att idrott för personer 
med intellektuella funktionsnedsättningar ökar kraftigt.  
Grunden Bois är av stor betydelse som förebild för andra.  
Föreningen bidrar också att förändra attityder och tvätta bort fördomar hos människor. 
 
Mål 
Klubbens mål är att ge tjejer & killar i alla åldrar möjlighet till idrott, oavsett nivå på 
funktionsnedsättningen och idrottskunnande. Genom idrotten ges man möjligheten att leva 
ett liv som alla andra och ha en plats i idrottsfamiljen. 
 
Styrelsen 
Styrelsen har haft 6 möten under året.  
Ett viktigt jobb som utförts på ett förtjänstfullt sätt av alla ledamöter.  
 
Styrelsen har haft följande utseende: 
Ordförande: Joakim Andersson 
Kassör: Stig Nordqvist 
Sekreterare: Johan Åkerlind 
Ledamöter: Micaela Einarsson, Jonas Forsberg, Elin Kristensson, Victoria Eriksson, Daniel 
Strömblad, Anders Olsson, Christer Reinikainen, Petter Stålblad & Johanna Ringström 
 
Kansli 
Grunden Bois kansli har haft följande bemanning;  
Konsulent: Thor Guttormsen 
Kassör: Johan Åkerlind   
Kanslist: Daniel Jeppsson  
 
Klubblokalen 
Föreningen har klubblokal i Prioritet Serneke Arena. Klubblokalen är en viktig träffpunkt för 
föreningens medlemmar.  
 
Hemsidan 
Grundenbois.com är klubbens officiella hemsida.  
Hemsidan är betydelsefull, då många människor i och utanför Sverige är intresserade av att 
veta mer om vår klubb. 
 
 
 
 
 
 



Grunden Bois Magazinet 
Magazinet gavs ut 4 gånger under året.  
Den är ett mycket bra komplement till hemsidan. 
Tidningen gavs ut till alla medlemmar, sponsorer, föreningar, förbund, politiker, affärer, 
bibliotek, företag & media. Dessutom är tidningen mycket bra att dela ut vid studiebesök 
och när informatörerna är ute i landet och berättar om Grunden Bois. 
Grunden Bois Magazinet är också en bra presentation av klubben.  
 
Sociala medier 
Grunden Bois finns på Twitter, Instagram & Facebook, där flera tusen personer följer 
klubben. 
 
Innebandy och Fotboll 
Spelarna är uppdelade i olika trupper, efter ålder, idrottskunnande & kön. 
Träningarna bedrevs i och utanför Prioritet Serneke Arena. 
De olika lagen har varit med och spelat många cuper och deltagit i seriespel, under året. 
 
Ett axplock av vad som mer hände 2017. 
 
Bois-Gympa 
En riktigt kul träningsform var Boisgympan tillsammans med Nordic Wellness. Gympan har 
varit varje vecka i Nordic Wellness lokaler i Prioritet Serneke Arena, med instruktör från 
Nordic Wellness.  
 
Bois-Öppet 
Bois-Öppet i klubblokalen på lördagar. Till denna träffpunkt har medlemmar och icke 
medlemmar kommit, för att träffa kompisar och ha en kul lördagseftermiddag. 
 
Besök ifrån Sydafrika 
Vi hade besök av en delegation från Göteborgs partnerstad i Sydafrika, Nelson Mandela Bay 
Municipality och representanter från Göteborgs Stad. Politikerna från Sydafrika är på besök 
för gemensamma idéer och diskussioner kring mångfald & inkludering, vid planering av 
stadsdelar. Kul att delegationen valde att lyssna på Grunden Bois sätt att arbeta och kanske 
kan de ta med sig något av detta till Sydafrika! 
 
Fotbollsskola 
I juni månad hade klubben fotbollsskola på Kviberg, för barn & ungdomar i skolåldern. 
Totalt deltog 30 tjejer och killar och kul att ett flertal av dem inte tidigare varit med i 
Grunden Bois.   
 
Kim Källström Trophy 
Grunden Bois deltog med två lag, när sommarens Kim Källström Trophy spelades.  
KKT är en del av Gothia Cup.  
 
Julgranspengar 
ICA Kvantum Munkebäck skänkte pengar till Bois, från butikens granförsäljning. 
 



SM & Nationella Spel i futsal 
Bois arrangerade SM & nationella Spel i futsal, i Prioritet Serneke Arena. Runt 500 
fotbollsspelare deltog från hela landet och populär prisutdelare var Johan Elmander 
 
Cirkus Brazil Jack 
ICA Kvantum Munkebäck hyrde in cirkus Brazil Jack för en kväll. Bois fick hela biljettintäckten 
 
Bois-låten 
Bois-låten: ”Här är Grunden Bois”, släpptes på Spotify. Text & musik: Knut Agnred  
 
Match i Scandinavium 
I pausen på futsal derbyt mellan IFK Göteborg–GAIS, så fick Bois äran att spela i pausen 
 
Keeper Battle 
När John Alvbåge anordnade Keeper Battle på Beachcenter, så deltog några av Bois 
målvakter 
 
Boken om Bois 
Under året bestämdes att en bok om Grunden Bois skulle skrivas. Våra sponsorer ställde 
upp, så att avtal med bokförlaget Hoi och författare Stefan Nilsson kunde skrivas.  
Boken ska släppas på Bokmässan 2018 
 
Sponsorträffar 
Under året hade klubben nätverksmöten med de tio huvudsponsorerna. 
 
På föreningens hemsida www.grundenbois.com finns allt att läsa om vad som hänt inom 
Grunden Bois år 2017. 
 
Grunden Bois kan se tillbaka på ett mycket bra år 2017! 
 
Ett stort Tack till Göteborgs Kommun & Grunden Bois Huvudsponsorer 
 
 
 
 
 
 

 


