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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020
Göteborgs Rullstolsbasketklubbs verksamhetsberättelse över verksamhetsåret
1 januari – 31 december 2020

1.

STYRELSEN

Ordförande
Björn Sjöström (1 av 1 år) – organisation, utbildning, bidrag
Sekreterare
Sofia Löndén Berntsson (2 av 2 år) – administration, arrangemang
Kassör
Tommy Olsson (2 av 2 år) – Basketligan Rullstol
Ledamöter
Susann Andersson (1 av 2 år) - arrangemang
Mats Cederholm (2 av 2 år) – sponsorer
Mikael Roos (1 av 2 år)
Vakant (1 av 2 år)
Valberedning
Anders Berntsson - sammankallande
Peter Berggren
Vakant

2.

ÅRSMÖTE OCH SAMMANTRÄDEN

Årsmötet hölls den 6 augusti 2020. På grund av Corona pandemin blev möte framskjutet till
augusti och genomfördes digitalt via Teams. Det var 10 närvarande och 9 röst-berättigade
som deltog i mötet. Alla beslut vara enhälliga.
Inga motioner hade inkommit till mötet. Nuvarande ordförande omvaldes på ett år. En
ledamot vars mandattid gick ut omvaldes på två år. En ny ledamot valdes in på två år. En
plats lämnades vakant och årsmötet beslutade att styrelsen fick mandat att tillsätta platsen.
Styrelsen har under år 2020 haft 7 protokollförda styrelsemöten.
Ett föräldramöte för U-lagets föräldrar hölls den 12 januari 2020.
Björn Sjöström deltog på Westras ordförandekonferens 11 januari 2020 där temat var vikten
av att klubbar jobbar med sina respektive värdegrunder för att bygga en framgångsrik klubb
och verksamhet. Björn informerade tillsammans med Laszlo Czizer (ordf. rullstolsbasketutsk
ottet) om rullstolsbasket, regler och rekrytering samt stämde av utvecklingen hos klubbar i
Westras område och utanför.

3

3.

FÖRENINGEN ÄR ANSLUTEN TILL

Riksidrottsförbundet (RF)
Svenska Basketbollförbundet (SBBF)
Svenska Parasportförbundet & Sveriges Paralympiska Kommitté
Västra Götalands Idrottsförbund (VGIF)
Westra Sveriges Basketdistriktsförbund (WBDF)
Göteborgs Parasportförbund
Idrottens Bingo AB Bingoalliansen

4.

MEDLEMSKAP

Medlemsavgifter
Medlemsavgifterna var oförändrad under säsongen 2019-20 och gäller säsongsvis juli-juni.
Aktiv ungdom (16 år och yngre)
Aktiv senior (17 år och äldre)
Stödmedlem

600kr
1.000kr
200kr

Vi redovisar våra medlemmar i de olika grupperna nedan och det är per säsong.
Under säsongen 19-20 tappade vi några aktiva medlemmar men vi hoppas att vi får in lite
nya spelare när pandemin släpper. Vi försöker aktivt öka vårt stödmedlemsantal med
förfrågningar åt alla håll, gamla GRBK medlemmar, anhöriga och vänner.

Aktiva medlemmar under 17 år
2019-20
2018-19
2017-18
9 pers
12 pers
12 pers

2016-17
14 pers

Aktiva medlemmar över 17 år
2019-20
2018-19
2017-18
13 pers
17 pers
13 pers

2016-17 2015-16 2014-15 2013-14
16 pers 18 pers 18 pers 16 pers

2015-16
14 pers

2014-15
16 pers

2013-14
12 pers

Övriga sk. Stödmedlemmar
2019-20
2018-19
2017-18
2016-17 2015-16 2014-15
2013-14
59 pers
58 pers
55 pers
59 pers
50 pers 44 pers
45 pers
___________________________________________________________________
81 pers

5.

87 pers

85 pers

89 pers

82 pers 78 pers

____

73 pers

REPRESENTATION

5.1. Seniorlandslag, herrar och damer
Under 2020 var det inte några turneringar för landslagen.

4

6.

AKTIVA I ANDRA STYRELSER ELLER UTSKOTT

Susann Andersson är ledamot i styrelsen för Parasport Göteborg.

7.

VISION OCH VÄRDEGRUND

GRBK håller kvar vid sin värdegrund ”GRBK – klubben med gemenskap, glädje och ambition
”, som man gemensamt i klubben tog fram under våren 2010.
Likt föregående år har styrelsen under året
arbetat vidare med visionen ”genom
struktur och kunniga ledare, ska vi synas
och växa”. Styrelsen har arbetat med målområdena idrott, rekrytering, organisation
och ekonomi vid varje styrelsemöte och vi
har dessa områden som stående punkter
på mötesdagordningen.
GRBK handboken är publicerad på hemsid
an och ger riktlinjer för hur vi som klubb
ska fungera. Vi konstaterar att för att
klubben ska fortsätta utvecklas behöver vi
bilda och ”få fart på” olika arbetsgrupper för
sponsring/stöd, kommunikation/marknadsföring och arrangemang.
Ett, som vi upplever det, kvitto på en god värdegrund och verksamhet är att klubben blev upp
märksammade av Tomas Fredrikssons Minnesfond, mer om det i kapitel 10.
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8.

IDROTT

8.1. U-laget

Vårt U-lag ”Söndagsgänget” är allt från 5-20 stycken som kommer på träningen men allt som
oftast runt 10-12 ungdomar. Träningarna har under 2020 legat på söndagar kl 10.15 – 11.45
.
På grund av Coronapandemin hade vi sista träningen i oktober, inställda träningar i
november och december.
Föräldramöte med U-laget hölls 12 januari 2020. De föräldrar som deltog fick information om
GRBK’s årshjul, försäljningsperioder samt om GRBK’s hemsida och informationen som finns
där. Kortfattad information gavs om att GRBK omfattas av RF’s antidopingsregler och lite om
vad det innebär. Vi pratade även om att gemensamma krafter behövs i föreningen.
Dom har under åren utvecklats en hel del på den individuella nivån. Vi har fortsatt att träna
mer lagövningar än tidigare.
Det märks mer och mer att fler börjar se spelet, placerar sig rätt och vet vad dom ska göra
när vi spelar match. Det är härligt att se hur alla utvecklas på sin nivå tex går ifrån att vara
rädda för bollen till att ”bara köra på” eller när de når korgen första gången efter otaliga
försök. Sen är det en härlig laganda i gänget som tränar på söndagarna.
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Basketfestivalen 2020
Inställd på grund av coronapandemin
Lundaspelen 2- 5 januari
Vi åkte ner med ett ungt lag och 7spelare. Jämna och spännande
matcher och vi slutade tyvärr sist. Vi lärde oss massor och vi
spelade som ett lag även om spelarna är på olika nivåer. Väldigt
positivt att vi kan sätta samman en ungt lag som växer med varje
match! Det var ett grymt jobb gänget gjorde och det var inga
enorma skillnader mellan poängerna så vi är grymt stolta över
dom.
WC Grp 1

GRBK

14 - 25 Tapiolan Honka

WC Grp 1

Nacka HI

25 - 15 GRBK

WC Grp 1

GRBK

7 - 24 FIFH Malmö 1

WC Playoff B

Tapiolan Honka 20 - 7 GRBK

Paragame Day 26 januari
Vi tillsammans med innebandy, handbollen körde matcher i våra olika idrotter ihop. Det var en kul
dag med många som testade på dom olika idrotterna
26 januari 2020 mellan kl 10-15 pågår det en massa trevligheter i Pjäshallen...
"Inte för Elit men för dig som vill Dit"
Rullstolsbasket, Rullstolshandboll och Rullstolsinnebandy matcherna avlöser varandra samt att hallen
är till bredden fylld med diverse olika prova på Parasporter
Nacka Games 21-22 september
Även detta år var GRBKs u-lag med på Nacka Games som spelades den 21-22 september.
På grund av pandemin är det bara vi från Göteborg och 3 lag från Nacka med denna gången
Spännande matcher och till slut kommer den efterlängtade vinsten i en matchen. Laget har fått
mycket matcherfarenhet under denna helg och det gör mycket för spelarna. Nu är det bara att ta med
sig den sköna vinsten hem och jobba vidare på alla de bra sakerna man har lärt sig och sedan jobba
vidare på de saker man måste förbättra.
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8.2. Seniorer (A-laget)

Året 2020 inleddes med två bortamatcher där vi vann den första matchen mot Nacka innan vi
åkte på säsongens första förlust mot Norrköping. Vi såg i detta läget fram emot slutspelet
och att äntligen få spela final och vinna det efterlängtade guldet.
Norrköping kom ner för ytterligare en match som vi tyvärr förlorade, denna gång var vi kraftig
t decimerade då några istartfemman var borta. Men med två matcher mindre spelade än
Norrköping var det troligt attvi hade slutat ligan på första plats vilket hade varit ett viktigt steg
inför slutspelet.
SBBF beslutade under våren 2020 att basketligan rullstol (liksom herr och dam) skulle
avslutas i och med coronvirusets utbrott och konsekvenser. Aktuell ställning i serien blev
därmed även placering i ligan säsong 19-20. GRBK slutade på andra plats och tog därmed
silver säsongen 19-20.
När säsongen 20/21 precis hade startat drabbades Sverige av en andra våg av Covid-19 och
serien ställdes in.
Träningen under resten av året var sporadisk med tanke på alla restriktioner och de få
träningar som vi fick till var inte så välbesökta. Rädslan för Covid-19 gjorde att det endast
någon enstaka gång kom fler än tre spelare. Det var tråkigt men förståeligt med tanke på
oron inför den egna och spelarnas familjers hälsa. Vid samtal med spelarna så framgick det i
alla fall att suget inför nästkommande år var stort och alla ser fram emot att börja båda träna
och spela igen.
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9

ARRANGEMANG OCH AKTIVITETER

GRBK deltog med Jesper W och Filip L i Parasport GBG’s Idrottsskola 8/10
GRBK har genom sitt deltagande i Ballers on Wheel (Loka Hero) nationell rekryteringskampanj mottagit två basketrullstolar.
GRBK registreras i Para Me.
Behov finns dock av ytterligare rekryteringsarbete framöver för att säkra spelarunderlag på
alla nivåer.

9.1

Prova på

Vår ”prova på” – aktivitet är en väldigt populär aktivitet. 2020 blev inte riktigt vad vi hoppats på
pga. Covid-19 pandemin. Det blev en hel del avbokningar och sedan blev det helt tyst.
Det blev bara 5 st aktiviteter som blev genomförda och den uppåtgående trenden bröts.
Deltagarna får prova på att spela rullstolsbasket med en kort information om rullstolsbasket
gällande rullstolar, spelarpoäng, seriespel och regler.
Denna aktivitet är en viktig del i vår verksamhet för att höras och synas utanför föreningens
ramar och det är viktigt att folk får prova på rullstolsbasket för att få inblick i sporten och
kunna sprida den vidare. Intäkterna från denna aktivitet har bidragit mycket till vår goda
ekonomi men 2020 blev inte vad vi hoppats på men 2020 var ett mycket speciellt år.
Fördelning av aktiviteter:
Kompisgäng
Möhippor
Svensexor
Skolor
Företag
TOTALT

2020
2 st
0 st
0 st
0 st
3 st
5 st

2019
5 st
6 st
3 st
0 st
6 st
20 st

2018
5 st
2 st
3 st
2 st
6 st
18 st

2017
0 st
2 st
10 st
0 st
6 st
18 st

2016
2 st
1 st
7 st
1 st
2 st
13 st

2015
10 st
6 st
3 st
2 st
1 st
22 st

2014
4 st
1 st
5 st
1 st
6 st
17 st

2013
4 st
4 st
11 st
3 st
7 st
29 st

Fördelningen av de olika grupperna samt totalantalet varierar från år till år ganska mycket.
Deltagarna har oftast hittat aktiviteten genom vår hemsida, men det verkar även som att
ryktet spridit sig från mun till mun, då flera känner någon som tidigare provat på och som
tyckt att det har varit roligt. Samtliga av dem som har varit hos oss och deltagit i ” prova på” –
aktiviteten har uppskattat detta väldigt mycket. Ansvarig för aktiviteterna har varit Tommy
Olsson.
9.2

Paragame Day

GRBK deltog på Paragame Day 26 januari 2020 tillsammans med Parasport GBG
rullstolshandbollen samt rullstolsinnebandyn.
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10 EKONOMI
Året 2020 blev ett mycket speciellt år i och med Covid-19 pandemin slog till och stängde ner
det mesta av vår idrottsliga verksamhet. Överraskande nog så blev 2020 rent resultatmässigt
mycket bra.
Vi minskade våra intäkter under året med runt 100 kkr. De intäktsposterna som minskade
mest var Bingopengar, Newbody försäljningen och våra Provapå aktiviteter. Bingohallarna
stängde ner, vi nådde inte ut hela vägen med Newbody försäljningen och vår Prova-på
aktiviteterna stannade av helt allt detta pga av smittoriskerna i pandemins spår.
Våra kostnader i Basketligan för vårt A-lag minskade markant detta också pga pandemin.
Laget spelade bara någon bortamatch och en hemmamatch under våren innan allt
stoppades. Seriespelet kom aldrig igång i höstas så både resekostnader och hotellkostnader
minskade. Vårt U-lag hann dock med att spela både Lundaspelen och Nacka Games (i en
reducerad upplaga) däremot blev det ingen Basketfestival. I samband med att hallar stängde
ner och matcher uteblev så minskade både hallhyror och domarkostnaderna.
Vi har kvar våra sponsorer vilket känns tryggt.
Intäkterna från kommunala och statliga bidragen ligger ungefär på samma nivå som året
innan detta pga att man har beslutat att betala ut ungefär samma belopp som tidigare
då man inte kunnat uppehålla en normal träningsnärvaron under pandemin.
Cirka hälften av vårt överskott har
kommit från fonder/stipendier som vi
sökt och blivit tilldelade.
Från Henrik Lundqvist 30/30 fond har vi
erhållit 30 kkr och vi har erhållit 7 kkr
från Tomas Fredrikssons Minnesfond.
Tomas var en aktad spelare och profil i
Högsbo Basket varför denna uppMärksamhet känns extra hedrande.

Klubbens omsättning var ca 268 kkr.
Årets resultat blev drygt 69 kkr.
Styrelsens ambition är att fortsätta
jobba med klubbens ekonomi genom
att söka nya sponsorer och andra
inkomstkällor. Man kan säga att
klubben har en god ekonomi just nu.
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9

SPONSORER OCH FÖRSÄLJNING

GRBKs sponsorpaket som erbjuds idag är antingen Huvudsponsor eller Tavelsponsor.
Våra huvudsponsor erbjuds sina loggotyper på matchtröjor och uppvärmningströjor bla.
Våra Tavelsponsorer får Sponsortavla samt företagsloggotyp på vår hemsida så som
även våra huvudsponsorer får.
Under säsongen 2019-20 har vi haft tre stycken ”Huvudsponsorer” Wellspect Health Care,
ICA Stormarknad Olskroken och Decon Wheel AB. Decon Wheel AB har varit oss trogna
under mer än 15 år.
Våra Tavelsponsorer under 2019-20 har varit: Mind Group Sweden AB, Panthera AB,
Mekonomen Jonas Enander Partille, Göran Sjödéns Rehab Shop AB, ècri Redovisning AB,
Wassberger AB, Lars-Erik Enander AB och John Klingberg. Vi fortsätter även att erbjuda
sponsor-tavlor med texten ”Vi stödjer Göteborgs Rullstolsbasketklubb”. Samtliga sponsorer
erbjuds logga med ”länk” på vår hemsida.
Pga pandemin så blev årets Basketfestivalen inställt så vi fick inga intäkter på ”fiket” i
Pjäshallen som vi brukar sköta varje i år.
Försäljningen av 2020 år Enjoyguider låg under vad vi sålde året innan. Liksom tidigare så
har vi sålt kläder och andra produkter från Newbody vilket brukar ge oss en säker intäkt.
Men under 2020 var det svårt att nå ut med vår försäljning av kryddor ”Spice Dreams” och
ljus/tvål ”Home sermonies” vilket var en succé året innan där av ett visst tapp, vi hade även
ett visst tapp på kläderna.
Under året så har vi sålt 2 st av våra minsta stolar som har stått nästintill oanvända de sista
åren.
Bidrag
Lokalt och statligt aktivitetsstöd har sökts och beviljats både för vårens och höstens aktiviteter.
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10

UTBILDNING

Ingen utbildning genomförd under året.
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INFORMATION OCH KOMMUNIKATION
Hemsidan skall verka som en informations- och marknadsföringskanal för GRBK. Detta har under året fungerat ok även om både
utseende och innehåll kan utvecklas och vara mer aktivt.
Ambitionen är att gå över till Svenska lag som bedöms ge en mer
lättarbetat plattform och för också med sig en välbehövlig uppfräschning av hemsida.
Klubbens facebook konto har varit mer aktivt under året och en hel
del bilder och rapportering från olika matcher/turneringar har gjorts.
Inläggen läses ofta av mer än 100 personer.

Att klubben fick fin reklam I samband med utdelningen av Henrik Lundqvist 30/30 fonden
kändes extra bra (på bilden till pressmeddelandet är det just GRBKs namn som syns)!
Vid prisceremonin, som genomfördes via Zoom var Susanne och Lavanya representanter
från GRBK. Lavanya har skrivit ett referat om prisceremonin och detta kommer inom kort att
publiceras på GRBK hemsida.
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12. STYRELSENS

SLUTORD
2020 var som för alla andra ett annorlunda år med
nya erfarenheter och en verksamhet som inte stod att
känna igen. Få av de vanliga turneringarna, aktivitetsdagarna, utbyte med andra klubbar har blivit av. Seriespelet hann knappt komma igång innan det blev en lång
paus för att sedan avbrytas.
Vi har kanske varit än mer försiktiga när det kommer till
träning och andra aktiviteter för att vara rädda om oss
själva.
Ljuspunkter har ändå funnits och att erhålla Henrik
Lundqvist 30/30 fond och bli uppmärksammade med
Tomas Fredrikssons Minnesfond är väldigt hedrande.
2020 var också GRBKs 50 år som förening vilket vi
självklart hade tänkt uppmärksamma och fira. Men
även det får göras vid ett senare tillfälle.

Vi kan samtidigt konstatera att det är en verklig utmaning att rekrytera både spelare och
personer som vill engagera sig i klubben. Ambition att utveckla verksamheten finns, den har
en viktigt och samhällsnyttig funktion att fylla och inte minst tillhör rullstolsbasket den
svenska basketfamiljen som visar på en fin utveckling. Någon form av omstart kommer att
behövas för att driva verksamheten vidare annars utarmas den och de få personer som idag
håller igång GRBK tröttnar.
Styrelsen tackar för förtroendet att leda verksamheten under året och även rikta ett varmt
tack till Jesper Wedenmark, Susann Andersson och Nikolas som ställer upp som ledare.
Även ett stort tack till alla andra som har hjälpt till i olika sammanhang, utan våra gemensamma insatser har vi ingen klubb.

Ordförande

Kassör

Sekreterare

Björn Sjöström

Tommy Olsson

Sofia Löndén Berntsson

Ledamot

Ledamot

Ledamot

Mikael Roos

Mats Cederholm

Susanne Andersson
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