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Året 2017
Under året har vi (som ni säkert minns) fört
en dialog med Parasportförbundet om ett
”Mentorsprogram” inom förbundets
elitarbete, tillsammans med oss och vår
erfarenhet.
Efter att vi inom Guldklubben diskuterat
detta vid årets trevliga medlemsmöte innan
sommaren och även senare i enkäten till er
under hösten, ser nu förbundet över hur ni
som svarat kan passa in i deras modell för
elitsatsning.
Återkom gärna till styrelsen om fler av er
kan tänka er att vara med och bidra till
elitsatsande aktivas väg framåt.
Vi har utsett två Talangstipendiater 2017:
Emelie Endre och Aaron Lindström.
Dessa båda kommer att uppmärksammas
vid Parasportgalan, 28 januari 2018.
Styrelsen har efterfrågat att alla guldklubbsmedlemmar ska inbjudas till den årliga
Parasportgalan, tillsammans med Hall-ofFame-invalda. Svaret vi fått är dock att
detta inte varit möjligt, av utrymmesskäl.
Vi kommer dock att fortsätta att efterfråga
detta, då vi generellt sett anser att
framstående idrottspersoner bör inbjudas till
idrottsgalor.
I skrivande stund är det ännu inte bestämt
exakt när och var nästa års
föreningsstämma kommer att äga rum.
Såsom tidigare år kommer dock stämman
att planeras till någon gång mellan mitten
av maj och mitten av juni.

december 2017

Medlemsavgift
Glöm inte att betala in medlemsavgiften för
2018 (minst 100 kr).
Plusgiro 33 47 13 – 5
Ange namn och födelsedata (första sex
siffrorna).
Det är extra viktigt att vara många
medlemmar numera, för att hjälpa
mentorsprogrammet att bli det rikstäckande
nätverk och den betydande del i yngre
förmågors framgångar, som vi har som mål.
Tänk också på att många medlemmar är en
styrka i samtal med förbundet, samt i våra
samarbeten med kommuner och regioner.
Slutligen:
En stark förening behöver driftiga
medlemmar.
Ta gärna kontakt med föreningens
valberedning, inför nästa års stämma
(Se vår hemsida för kontaktuppgifter, under
”Funktionärer”).
Njut av vinter-ledigheterna!
GOD JUL och GOTT NYTT ÅR!
önskar
Styrelsen,
Petter Edström, Tore Nilsson, John
Friesland, Jonas Andersson,
Bengt Olofsson, Kerstin Wiksén,
Nils-Åke Lindahl
PS:
Du kan läsa mer om våra aktiviteter på
http://www.guldklubben.se/ och hos
Facebook-gruppen
Paralympiska Guldklubben Sverige.
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