Grunden Bois verksamhetsberättelse, 2018
Totalt hade föreningen 520 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 4 möten under året.
Styrelsen har haft följande utseende:
Ordförande: Joakim Andersson
Kassör: Johan Åkerlind
Ledamöter: Micaela Einarsson, Jonas Forsberg, Elin Kristensson, Victoria Eriksson,
Daniel Strömblad, Anders Olsson, Christer Reinikainen, Petter Stålblad, Johanna Ringström &
Thomas Thorsson
Kansli
Grunden Bois kansli har haft följande bemanning;
Kanslist: Daniel Jeppsson
Kassör: Johan Åkerlind
Klubbchef: Thor Guttormsen
Klubblokalen
Föreningen har klubblokal i Prioritet Serneke Arena.
Klubblokalen är en viktig träffpunkt för föreningens medlemmar.
Hemsidan
www.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 över 10 000 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.
Bois-Gympa
En annan 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.
Ett axplock av specifika händelser 2018.
Special Olympics Games
I maj månad arrangerades Special Olympics Games i Göteborg, med nästan 1000 idrottare
från hela landet. Efter en pampig invigning i Lisebergshallen, så startade spelen i elva olika
idrotter. Grunden Bois arrangerade och ansvarade för fotbollstävlingen, ute på Kviberg. Där
deltog Bois alla fotbollslag. Bois innebandylag deltog i innebandyn, som avgjordes i
Lisebergshallen.
Fotbollsskola
I juni månad hade klubben fotbollsskola på Kviberg, för barn & ungdomar i skolåldern.
Totalt deltog 25 tjejer och killar och kul att ett flertal av dem inte tidigare varit med i
Grunden Bois.
Gothia Special Olympics Trophy, by Kim Källström
Grunden Bois deltog med två lag, när sommarens Special Olympics Trophy spelades,
som är en del av Gothia Cup. I samband med Gothia Cups stora invigning på Ullevi, så fick
Grunden Bois Edvin Daal kliva upp på scenen och avlägga eden.

Här är alla vinnare
Under året utgavs boken ”Här är alla vinnare, historien om Grunden Bois”, skriven av
Stefan Nilsson.
Boken släpptes på en release-fest i Prioritet Serneke Arena och dryga 200 personer kom,
varav ett antal celebra gäster.
Konferencier var Fredrik Belfrage och Knut Agnred underhöll med sången om Grunden Bois.
Boken såldes även på Bokmässan, i olika köpcentrum, hos bokhandlare och vid Frölunda
Indians, BK Häckens och IFK Göteborgs hemmamatcher. Företag köpte böcker att ge bort
som julklappar & give a ways och böckerna såldes även till privatkunder. En speciellt stor
händelse var när vi fanns på stora scenen i Nordstan, där vi presenterade klubben och
boken. Återigen var Fredrik Belfrage konferencier och Knut Agnred stod för underhållningen.
Inbjudna gäster var Ralf Edström, Håkan Mild, Kennet Andersson, Glenn Hysén & Thomas
Ravelli.
Totalt såldes 1800 böcker under året.

Sponsorträffar
Under året hade klubben nätverksmöten med huvudsponsorerna.
Stipendier
Number 10
I samband med Fotbollsgalan, tilldelades Grunden Bois stipendiet Number 10.
Stipendiet och 1 miljon kronor delades ut i direktsändning i TV4, av Zlatan Ibrahimovic.
Helen Alfredssons stipendium
Grunden Bois fick mottaga Helen Alfredssons & Folkspels stipendium.
Jubileumsgåva
Grunden Bois fick Jubileumsgåva av Odd Fellows & Rebeckalogen nr: 79 Teresa.
På föreningens hemsida www.grundenbois.com finns allt att läsa om vad som hänt inom
Grunden Bois år 2018.
Grunden Bois kan se tillbaka på ett mycket bra år 2018!
Ett stort Tack till Göteborgs Kommun & Grunden Bois Huvudsponsorer.

