
Grunden Bois verksamhetsberättelse, 2021 
Totalt hade föreningen 400 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 2021: 
Ordförande: Joakim Andersson 
Kassör: Johan Åkerlind 
Ledamöter: Johanna Ringström, Christer Reinikainen, Linda Bohman, Micaela Einarsson, Petter 
Stålblad, Thomas Thorsson, Anders Olsson, Elin Kristensson, Daniel Strömblad & Jonas Forsberg. 

 
Kansli 
Grunden Bois kansli 2021;  
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.  
 
Hemsida 
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. 
 
Sociala Medier 
Grunden Bois har över 10 000 följare på Facebook, Instagram, Twitter, Youtube och Linkdin. 
 
 
 
 
 
 



Grunden Bois Magazinet 
Magazinet gavs ut 4 gånger under året. De fyra som gästade Heta Stolen var:  
Louise Karlsson, Jamina Roberts, Pontus Wernbloom & Tony Bäregård. 
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 
2021 går tyvärr likt 2020 till historien som ett av de tristaste åren i Bois historia!  
Grunden Bois verksamhet lades på is från och till och det var många träningar och matcher 
som inte kunde 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 Bois-gympan, tillsammans med Ida Palm / Soul Hälsostudio & 
Nordic Welness i Prioritet Serneke Arena. Givetvis blev det inte många gympapass 2021 
 
Bois-Öppet 
Bois-Öppet i klubblokalen på lördagar, blev även det inställt pga pandemin 
 
Ett axplock av specifika händelser & ickehändelser 2021. 
 
Nationella Spel  
Grunden Bois hade planerat för att genomföra Nationella Spel i fotboll, i september. Men 
detta evenemang för de 48 anmälda lagen fick ställas in på grund av pandemin.  
Detta för andra året i rad! 
 
Fotbollsskola 
I juni månad skulle klubben fotbollsskola haft fotbollsskola på Kviberg, för barn & ungdomar i 
skolåldern. Den fick ställas in pga pandemin. 
 
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. Även detta event ställdes in för andra året i rad. 
 
Målvaktsskola 
Bois fotbollsmålvakter blev drillade i fotbollshallen i Prioritet Serneke Arena, av målvakstränarna 
Maria Rönnbäck, Johan Wahlund och John Alvbåge. En mycket uppskattad och kul målvaksskola! 

 
 
 
 



Bois lirade hockey 
SEB bjöd upp ett antal Boislirare till Löfbergs Arena i Karlstad. Där spelade Boisarna hockey 
tillsammans med gamla FBK-stjärnor, höll föredrag för SEBs kunder och såg SHL-matchen 
FBK – Brynäs. En oförglömlig upplevelse! 
 
 
 
Landshövdingen och Riksdagens andre vice talmannen träffade Bois 
Riksdagens andre vice talman Lotta Johnsson Fornarve och  
landshövding Anders Danielsson besökte Grunden Bois, för att höra om föreningens verksamhet, mål 
och mening. 
 

 
Tränarutbildning 
En lyckad dag på Marstrands Havshotell, med tränarutbildning och teambuilding för Bois tränare.  
Stort tack till Andreas Svensson (NPF-konsulent) och Roland ”Tigern” Ericsson (uvecklingskonsult),  
som föreläste för oss! 

 
Boislegenden Tony Bäregård, fyllde 60 år!  > Colaget 
Mannen som tjatade till sig att vi skulle starta Grunden Bois, Tony Bäregård, fyllde 60 år. 
Tony är en av de mest betydelsefulla personerna i Grunden Bois historia,  
som var den direkta orsaken till att Grunden Bois föddes!  
Därmed även banat vägen så att idrott för tjejer & killar med  
intellektuell funktionsnedsättning växt i hela landet.  
En legend och en av Göteborgs största idrottsprofiler. 

 
Boislirare gifte sig 
Boisarna, Pelle & Maria, gifte sig! Klubbkamraterna i Grunden Bois önskade stort grattis! 

 
Boisledare invalda i Hall of Fame 
Stig Nordqvist och Thor Guttormsen blev prisade & invalda i Göteborgsfotbollens Hall of Fame! 
Tillsammans med storheter som bland andra Bebben Johannson & Agne Simonsson. 

 
Årets Eldsjäl 
Thor Guttormsen valdes till Årets Eldsjäl, på Folkspelsgalan i Stockholm. 
 
Boisstjärnor var fotomodeller 
Bois innebandystjärnor fick agera fotomodeller, när Zonefloorball lanserade  
sin nya kollektion. Självklart tackade Brita, Frida, Hanna, Putte, Sebbe och Foppa ja till detta  
ärofyllda uppdrag som de skötte med den äran! 
 

Bois egna meny på McDonalds 
Grunden Bois & Co, ja så hette klubbens egna hamburgermeny på McDonalds restauranger i stor-
Göteborg. En stor ära & stolthet att ha en egen hamburgare och som gav en bra slant till Bois. 
 
 

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. 
 



Sponsorer 

Under året hade klubben nätverksmöten med huvudsponsorerna.  
Vi är oerhört tacksamma för att klubben fått behålla sponsorer på alla olika nivåer, trots 
pandemin! 

 
 
Stipendier/Gåvor 
Grunden Bois fick ett antal stipendier och gåvor.  Att nämna extra var Svenska Spel,Lagunens 
Camping & Tack Leovegas, som vardera skänkte femsiffriga summor . 
 
 
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 ännu ett mycket speciellt år! 
 
Men tack och lov, så hade föreningen ett stort stöd av Göteborgs Kommun och klubbens 
sponsorer. 
 


