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Möten
Styrelsen har efter stämman i Bollnäs haft 5 sammanträden.
En styrelseträff har varit i Stockholm och övriga möten via telefon.
Medlemmar
Vid utgången av 2008 hade 66 medlemmar betalat medlemsavgiften.
En siffra som ökade till 69 vid utgången av 2009.
Hedersmedlemmarna är Bengt Olofsson och Kasten Inde.
Hemsidan
Guldklubbens hemsida har varit i full drift med många besökare.
Tore Nilsson har flitigt uppdaterat informationen som dess webmaster.
Retriever Sverige AB har genom John Friesland levererat en mycket
uppskattad och bra nyhetstjänst med samlade nyheter om idrott för handikappade.
Representation
När truppen kom hem från Paralympics i Peking uppvaktades guldmedaljörerna Jonas Jacobsson
och Anders Olsson. Representanter från Guldklubben var Bengt Olofsson och Tore Nilsson.
Vid den av SHIF arrangerade konferensen ”Hållplats.nu – Destination framtiden”,
vilken genomfördes 15-16 november 2008 deltog Tore Nilsson.
Vid SHIF:s förbundsmöte den 8-10 maj 2009 i Eskilstuna representerade Jan Thulin.
Talangstipendium
I februari 2008 instiftades Guldklubbens talangstipendium på initiativ av Tore Nilsson.
Stipendiet ska tilldelas en lovande idrottare som uppbär hög träningsvilja,
har en stigande resultatnivå och är på väg till Paralympics.
Stipendiet 2008 tilldelas fridrottaren Niklas Almers.
Medlemsträff
En medlemsträff anordnades 5-6 september i Haninge under temat ”ett trevligt umgänge med
nostalgi”. De 17 närvarande fick en guidad rundtur med buss i Haninge kommun,
musikunderhållning samt fick se på gamla filmer från olika idrottsevenemang. Filmerna
hade Kerstin Wiksén överfört från super-8 till digitalformat.
Bidragsgivare
Guldklubben har under perioden erhållit verksamhetsbidrag från Svenska
Handikappidottsförbundet samt ekonomiskt stöd från Olivia Personlig Assistans AB,
Retriever Sverige AB, Volaris Sweden AB samt Svenska Spel AB.
Slutord
Styrelsen vill rikta ett stort tack alla som på något sätt bidragit med hjälp till
Paralympiska Guldklubbens verksamhet. Vi hoppas att vårt medlemsantal ska öka,
vilket ju bara sker då nya svenska idrottare tar steget upp på toppen av prispallen vid
Paralympics.
Vår förhoppning är att Guldklubben på något sätt ska kunna medverka till detta.

