Verksamhetsberättelse 2012 – 2013
Våra guldmedaljörer vid Paralympiska Spelen i London 2012
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Styrelsesammanträden
Under mandatperioden har styrelsen har hållit åtta sammanträden varav sex per telefon och två
med "fysisk" närvaro i Nässjö (2012)respektive Jönköping (2013).

Medlemmar
Vid Paralympiska Spelen i London 2012 kvalificerade sig 4 nya svenska guldmedaljörer för
medlemskap i Paralympiska Guldklubben (PGK):
Anna-Carin Ahlqvist
Bordtennis (rullstol) singel Klass 3
Maja Reichard

Simning 100 m bröst, Tid 1.27,98
WR

Stefan Olsson samt Peter
Wikström

Rullstolstennis dubbel

Vid utgången av 2013 hade PGK 61- betalande medlemmar
Hedersmedlemmar
Bengt Olofsson
Karsten Inde
Hemsidan
Guldklubbens hemsida har varit i full drift med ca 34.400 besökare. Tore Nilsson har som webmaster
flitigt uppdaterat informationen. Retriever Sverige AB har genom John Friesland levererat en
mycketuppskattad och bra nyhetstjänst med samlade nyheter om idrott för funktionshindrade.

Talangstipendiet
Paralympiska Gulklubbens Talangstipendium 2012 tilldelades

Helene Ripa Haninge Skid- och Orienteringsklubb, längdskidåkning,
med motiveringen
”För hennes framgångsrika nystart på längdskidåkning som med
fokuserad målinriktning och satsning lett till resultat i absolut
Paralympisk världsklass."

samt

Filip Silvstrand Olsson, Nacka HI, med motiveringen
"För lovande debut i kälkhockeylandslaget under B-VM, med visad
god utvecklingspotential och inriktning mot fortsatt hårdträning med
hög målsättning".

Överlämningen gjordes den 16 maj i samband med Sveriges
Paralympiska Kommittés pressinformation inför dess ”vinter-camp”
på Lillsved.
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Verksamhetsbidrag
Paralympiska Guldklubben har under perioden mottagit verksamhetsbidrag från Svenska
Handikappidrottsförbundet samt ekonomiskt stöd från Team Olivia AB och
Retriever Sverige AB.

Hall of Fame
Vid SHIFs förbundsmöte 4-5 maj 2013
invaldes Ernst Bolldén postumt i Hall of Fame som medlem nr 19.

Medlemsträffar
Medlemsträff har inte hållits under 2012-2013. I samband med styrelsens diskussioner om
arrangerandet av medlemsträff konstaterades att klubbens medlemsengagemang har varit och är
tämligen lågt, vilket också framgått av tidigare försök att finna metoder för att öka intresset. I denna
anda startade styrelsen "Projektet Medlemsengagemang" under ledning av LenaMari Hagman och
Hans Lindström. Som resultat av projektet har arbete startats med uppfräschning av hemsidan och
beslut tagits om startandet av ett periodiskt nyhetsbrev. Projektrapporten bifogas
verksamhetsberättelsen med uppmaning till kommande styrelse att värdera förekommande förslag och
ta sig an eventuellt verkställande.

Samarbeten
SHIF/SPK
Vid SHIF:s förbundsmöte den 4-5 maj 2013 i Stockholm Kista representerades PGK av Tore Nilsson
I samarbetet med SHIF/SPK har bland annat överenskommits
- att medlemmar i PGK erhåller tidningen Handikappidrott hemsänd
- att PGKs hemsida länkas till SHIF
-att PGK fortsatt är välkomna att uppmärksamma hemvändande Paralympier när dessa kommer hem
från Paralympiska spel.
I syfte att informera om PGK och talangstipendiet har PGK framfört önskemål om att vid lämliga
tillfällen medverka vid träffar då specialidrottsförbunden medinkluderad handikappidrott deltar.

Smålands HIF
Ett samarbete inleddes i oktober 2013 med Smålands HIF för att få till en bra föreningsstämma 3-4
maj i Jönköping. På inbjudan genom Smålands HIF från High Performance Center (HPC) i Växjö har
ordföranden deltagit i två möten under november för utbyte av information.

Media och PR
Det har rapporterats om PGKs 10 årsjubileum till tidningen Handikappidrott och utsänts
pressinformation om talangstipendiet till berörd lokalpress. Genom PGKs hemsida har information
gjorts tillgänglig för våra medlemmar samt organisationer och föreningar. Ordföranden har berättat
om PGK och SHIF i samband med föredrag om idrottsprestationer. Initiativ har tagits för att
föreningar, organisationer, företag och andra ska länka PGKs hemsida i sina länkarkiv.
.
Under 2013 har en PGK-logotyp tagits fram som kan användas på kläder samt till
visitkort, kuvert och brevpapper. Ett tygmärke med emblemet och en sweatshirt, har
tagits fram och erbjudits intresserade medlemmar

Slutord
Paralympiska Guldklubbens verksamhet, som nu pågått under 11 år, kan förenklat sammanfattas i två
huvuduppgifter, att verka som kamratförening för paralympiska guldmedaljörer och att genom
föreningen verka för ökat stöd till svensk paralympisk idrott. I detta är fortsatt utveckling av
talangstipendiet en viktig del. En annan lika viktig del är den kader av framstående förebilder som
utgör vårt medlemskap, och som inspirerar unga personer med funktionshinder till att satsa mot
idrottens högsta möjliga idrottsliga mål och medlemskap i Paralympiska Guldklubben
Styrelsen vill med detta rikta ett stort tack till alla som bidragit och bidrar till Paralympiska
Guldklubbens verksamhet i denna anda.

.
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