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Föräldraföreningen

Anette Ankarstrand, Mikaela Borgström, Maria Eriksson Viefhaus,
John Sjöström

Styrelsearbete
Styrelsen har haft tolv protokollförda styrelsemöten inklusive det konstituerande styrelsemötet
som hölls i anslutning till vårt årsmöte den 24 mars. Dessutom hölls ett extra medlemsmöte
15/6 för att bevilja styrelsen ansvarsfrihet
Styrelsen har arbetat med att förbereda ett förenklat bokslut (K1). Budget för 2021
färdigställd. Vi har infört swish för att minimera kontanthanteringen.

Sponsring
Vårt samarbete med Anders Obäck AB har avslutats. Samarbetsavtalet med ICA har förnyats
vilket gett ett nytt bidrag på 10 Tkr till Jessica Samuelsson fonden. Vi har vidare varit i
kontakt med Boo Energi och ska ha ett möte i början av 2021för att diskutera ett samarbete.

Arrangemang
På grund av Coronapandemin har många arrangemang ställts in, däribland
Klubbkampen och Björknässpelen. Vi erhöll viss kompensation för uteblivna intäkter från
Björknässpelen via Coronastöd från Riksidrottsförbundet,RF.
Vi anordnade ett lyckat BooT Camp i Velamsund 15-18/6. Detta var en mycket uppskattad
aktivitet där aktiva ungdomar i klubben fick vara ledare.
Vi arrangerade pandemianpassade klubbtävlingar på Björknäs IP, Klubbmästerskap i friidrott
3/6 och lilla Klubbmästerskapet 12/9 för de yngsta grupperna
Boo IF:s klubbmästerskap i terräng arrangerades i skogen runt Björknäs IP 18/10 och
avslutades traditionsenligt med korvgrillning och medaljutdelning.

Övriga aktiviteter
Julgransförsäljningen, som traditionsenligt genomfördes i samarbete med Björknäs Trädgård
blev åter lyckad och det blev rekordförsäljning. Detta är en mycket viktig inkomstkälla för
föreningen.

Träning
Under året har Boo IF Friidrott fortsatt med engagemanget av Jan Wulff genom att han idag
ansvarar för den större gruppen och är behjälplig vid utbildning av tränare. Vi har även knutit

Matea Brcina till klubben med fokus på den äldsta gruppen kallad svarta gruppen. Jonathan
Wulff har stöttat med framför allt styrketräning för svart grupp
Intresset för att börja träna friidrott inom Boo IF är fortsatt väldigt stort och det är vår yngsta
grupp som det kommer flest förfrågningar till.
Ett antal träningar för svart grupp genomfördes ihop med Värmdö
Specialträning i stav ordnades för sökta idrottsmedel. Denna träning var öppen för andra
klubbar samt tränare. Denna aktivitet blev inte helt slutförd innan Coronarestriktionerna
infördes. Aktiviteten återupptas när så är möjligt under 2021
Coronapandemin och tillhörande restriktioner gjorde att träningen bedrevs utomhus till långt
fram på vintern. Vissa grupper tog ett uppehåll när kylan satte in
Vårt traditionella Bosöläger fick tyvärr blåsas av med kort varsel på grund av Corona
restriktioner. Vi har bestämt att återbetala hela avgiften till deltagarna även om Bosön endast
ersätter 25 procent av kostnaden. Klubben har ansökt om Coronastöd via RF för resterande
intäktsbortfall.
I slutet av april hade den äldsta gruppen uppstart för utesäsongen med träning under en hel
helg i Velamsund.
En vuxengrupp drogs igång under hösten under ledning av Louise Drevinger
Träningsgrupperna har sett ut enligt följande med respektive huvudtränare uppdelat på
födelseår
Röd 2013/14

Jonas Mörk

Lila 2012

Dorota Sment

Orange 2011

Monia Benbouzid

Vit 2010/2011

Malin Hedman

Blå 2009/2010

Mattias Jergmar

Gul 2007/2008

Per Berglind

Svart 2007 och äldre

Matea Brzina, Thomas Lindén, Mithoo Theander, Jan Wulff,
Jonathan Wulff, Mia Zimmerman

Utomhusträning
Som tidigare år har vi tränat på Björknäs IP. Av Coronaskäl har vi även tränat i
Hammarbybacken, Nacka strand och lokalt på Ingarö

Inomhusträning
Under inomhussäsongen på våren utnyttjade vi Björknässkolans sporthall och Tollare
Bollhall. Under hösten har vi endast tränat inomhus i begränsad omfattning beroende på
restriktioner
De äldre ungdomarna har haft 3 (+1) träningar per vecka i Sätra under vinter/våren. Under
höst/vinter var Sätrahallen avstängd

Föräldraföreningen
Under året har föräldraföreningens utgjorts av fyra personer . Föräldraföreningen har under
året eftersträvat att ha möten inför inplanerade styrelsemöten i syfte att diskutera frågor som
är relevanta för styrelsen att ta del av. Föräldraföreningen har under året ansvarat för
julgransförsäljningen samt i övrigt stöttat vid våra arrangemang
Varje träningsgrupp har nu även en administratör som stärker upp kommunikationen och
dialogen med träningsgrupperna.

Tävlandet
Allt fler upptäcker glädjen och tjusningen i att tävla men vi vill få fler att våga ta steget från
träning till tävling. Vi väljer inför varje säsong ut ett antal fokus-tävlingar som vi satsar lite
extra på med ledare och tränare på plats. Boo IF har aldrig tävlat så mycket på senare år dock
bröts den trenden under 2020 till följd av Pandemin.
Vi ställde upp i Stafett SM i Göteborg F 17 på Slottsskogsvallen 4x 100 och Svensk stafett
(100x200x300x400). En väldigt kul och utvecklande milstolpe
Två 2007:or kvalade in i Stockholmslaget både under inomhussäsongen och

utomhussäsongen. Svealandskampen i Karlstad ställdes dock in i mars men i september hölls
en begränsad tävling mellan regionerna i östra Svealand där två 2007:or från Boo IF Friidrott
deltog i det vinnande Stockholmslaget.
Under 2020 sattes trots begränsat tävlande 15 nya klubbrekord ute och 12 nya inomhus.

Medlemmar
Antalet medlemmar har under året uppgått till 179 stycken. Vi har köer och begränsas nu av
att kunna engagera nya tränare när väl aktiviteterna kan sätta fart igen

Vision

Vi vill utöka och bredda vår verksamhet samt närvaro inom kommunen framöver. Vi försöker
utöka kontakt med skolorna i vårt verksamhetsområde för att locka fler att prova på friidrott.
Vi har även för avsikt att utöka samarbetet med lokala företag.
Ambitionen är fortsatt att bredda verksamheten och skapa förutsättningar för att behålla
ungdomarna så långt upp i åldrarna som möjligt. Vi vill erbjuda en träning med kvalitet och
lust som ledstjärna. Vi vill inspirera ungdomar att tävla och därmed utvecklas utifrån sina
förutsättningar.
Ett ökat samarbete med övriga klubbar i östra Stockholm eftersträvas.

