
Grunden Bois verksamhetsberättelse, 2020 
Totalt hade föreningen 500 medlemmar.  
Grunden Bois hade under året cirka 250 aktiva spelare och tränare.  
Spelarna var i åldern 6 – 59 år.  
 
Idrotterna inom klubben är innebandy & fotboll.  
Föreningen har även Bois-Gympa. 
Grunden Bois 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 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   
Konsulent: Thor Guttormsen 
 
Klubblokalen 
Föreningen har klubblokal i Prioritet Serneke Arena.  
Klubblokalen är en viktig träffpunkt för föreningens medlemmar.  
 
Hemsida/Sociala Medier 
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 har över 10 000 följare på Facebook, Instagram, Twitter och Linkdin. 
 
Grunden Bois Magazinet 
Magazinet gavs ut 4 gånger under året. De fyra som gästade Heta Stolen var:  
Patrick Ekwall, Carl Klingberg, Börje Salming & Jesper Blomqvist. 
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.  
 
Covid 19 
2020 går tyvärr till historien som det tristaste året i Bois historia!  
Grunden Bois verksamhet lades på is från mitten av mars och det var inte många träningar 
och matcher som hann genomföras. Men den inställda verksamheten var enbart med tanke 
på att skydda Bois medlemmar och att bidra till att hålla nere smittspridningen i hela 
samhället. 
 
Innebandy och Fotboll 
Spelarna är uppdelade i olika trupper, efter ålder, idrottskunnande & kön. 
De träningar som bedrevs var i och utanför Prioritet Serneke Arena. 
 
Bois-Gympa 
En annan träningsform var Boisgympan, tillsammans med Nordic Wellness i Prioritet Serneke 
Arena. Givetvis blev det inte många gympapass 2020. Men vår instruktör, Ida, spelade in en 
träningsvideo, som våra medlemmar kunde se och på så sätt inspireras att träna hemma.  
 
Bois-Öppet 
Bois-Öppet i klubblokalen på lördagar. Till denna träffpunkt skulle medlemmar och icke 
medlemmar kommit, för att träffa kompisar och ha en kul lördagseftermiddag. Men bara ett 
Bois-Öppet hann gå av stapeln. 
 
 
Ett axplock av specifika händelser & ickehändelser 2020. 
 
Nationella Spel  
Grunden Bois hade planerat för att genomföra Nationella Spel i fotboll, i september. Men 
detta evenemang för de 45 anmälda lagen fick ställas in på grund av pandemin.  
 
Fotbollsskola 
I juni månad skulle klubben fotbollsskola haft fotbollsskola på Kviberg, för barn & ungdomar i 
skolåldern. Även detta fick ställas in. 
 
Gothia Special Olympics Trophy, by Kim Källström 
Grunden Bois skulle deltagit med två lag, på sommarens Special Olympics Trophy,  
som är en del av Gothia Cup, men som inte blev av. 
 
Bois-Bussen 
En riktigt rolig nyhet släpptes i maj. Då kallade klubben till pressvisning av den efterlängtade 
Bois-Bussen!  På pressvisningen kom bland annat P4, Göteborgs-Posten, GT/Expressen och 
Ale-Kuriren vilket renderade i radioprogram och stora tidningsartiklar. Bussen, som är en 
helmodern turistbuss för 55 personer, blev verklighet tack vare Bois huvudsponsorer.  
Bussen ägs av Bergkvarabuss och kan hyras av alla som vill. 
 
 
 



Media 
Grunden Bois medverkade under året i TV4, SVT och Sveriges Radio. Dessutom skrevs ett 
antal artiklar i GT/Expressen, Göteborgs-Posten och andra mindre tidningar. 
Två särskilda TV händelser var att Hanna grattade Kronprinsessan Victoria på födelsedagen 
och Jakob satt i TV4s morgonsoffa i Nyhetsmorgon. 
 
Sponsorer 
Under året hade klubben nätverksmöten med huvudsponsorerna. Dessutom gjorde Brixly en 
egen film om Bois och ICA Kvantum Munkebäck presenterade den nya Bois-Kassen i papper. 
 
Stipendier/Gåvor 
Grunden Bois fick ett antal stipendier och gåvor.  Att nämna extra var Leo Vegas, som 
skänkte ett sexsiffrigt belopp och Svenska Spel & Lagunens Camping, som vardera skänkte 
femsiffriga summor . 
 
Bois på Idrottsmuseet 
Numera finns Bois matchtröja och bok på Idrottsmuseet i Göteborg. 
 
Bois tattoo 
Joakim Andersson blev historisk, då han tatuerade in Grunden Bois klubbmärke på armen! 
 
På föreningens hemsida www.grundenbois.com finns allt att läsa om vad som hänt inom 
Grunden Bois år 2020. 
 
Grunden Bois kan se tillbaka på ett mycket speciellt år!  
Men tack och lov, så hade föreningen ett stort stöd av Göteborgs Kommun och klubbens 
sponsorer. 

           
 

          
 

                        
 
     


