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Välkommen till Förbundsmötet 2012
Förbundsmöteshandlingar, ver 1 2012-02-29
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Svenska Basketbollförbundet har nöjet att inbjuda Er till
Förbundsmöte söndag den 25 mars kl 10.00
Stockholm Waterfront Kongress Center
Hur och när ska vi anmäla oss?
Vi vill ha er anmälan med uppgift om namn, postadress, e-mail och organisation så snart som möjligt
dock senast fredag den 24 februari. Anmälan görs direkt på vår hemsida via länk:
https://response.questback.com/idrott/25mars/

Var konfererar vi? Logi
Stockholm Waterfront Kongress Center
Arlanda Express och Centralstationen är 2 min bort
Alla ordförande som deltar i möten med Basketligan herr och BDF-rådet och bor utanför Stockholms
län kan boka gratis logi för natten mellan och lördag.
Övriga kan boka logi till en kostnad av 1300 kr för enkelrum och 1500 för dubbelrum i samband med
anmälan.
Tider:
09.15-09.45
10.00-ca 13.00

Registering
Förbundsmöte

Resebidrag
SBBF ger ett resebidrag för en person per röstberättigad organisation med följande schabloner.
Pengarna utbetalas direkt till er organisation efter mötet.
Uppdelningen är gjord per BDF och en förening får bidrag utifrån det BDF man tillhör.






Stockholm, Uppland, Västmanland ingen ersättning.
Mellansvenska, Östsvenska, Gävle/Dala 500:Småland/Blekinge, 800:Mellannorrland, Westra Sverige, Skåne, 1.000:Norrbotten och Västerbotten, (samt Gotland ej BDF) 1.200:-

Fullständiga handlingar:
Skickas ut omkring den 1 mars till den röstberättigade föreningens/BDF: ens officiella adress samt
dess ordförande.
Handlingarna kommer också att finnas tillgängliga på www.basket.se samt vid mötet.

Med vänlig hälsning
Svenska Basketbollförbundets styrelse och personal
Röstlängd vid Förbundsmötet 2012
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Röstlängd för Svenska Basketbollförbundets Förbundsmöte den 25 mars 2012.
(Röstlängden baseras på de föreningar som är medlemmar 2011)

Föreningar med lag i Basketligan
dam, herr och rullstol
säsongen 11/12
08 Stockholm HR BBK
BBK Solna Vikings
BK Marbo
Eskilstuna HIF
FIFH (Malmö)
Göteborgs RBK
IK Eos
KFUK-KFUM Basketklubb (Sundsvall)
KFUM Borås
KFUM Järfälla BBK
KFUM Jämtland BBK
KFUM Umeå
KFUM Uppsala Basket (Sallén)
KFUM Uppsala Herr
Kvarnby Basket
LF Basket SK
Luleå BBK
Nacka HI
Norrbacka HIF
Norrköpings BF
Södertälje BBK
Visby Ladies Basketclub
Örebro BK (Eco)
Totalt

BDF

2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
2
1
1
28

Antal föreningar i parentes
Gävle-Dala (15)
Mellannorrland (17)
Mellansvenska (19)
Norrbotten (32)
Skåne (33)
Småland-Blekinge (21)
Stockholm (101)
Uppland (10)
Västerbotten (8)
Västmanland (9)
Westra Sverige (55)
Östsvenska (21)

2+2 =
2+2 =
2+2 =
2+4 =
2+4 =
2+3 =
2+11=
2+2 =
2+1 =
2+1 =
2+6 =
2+2 =

4
4
4
6
6
5
13
4
3
3
8
4

Totalt

24+40=

64

Totala antalet röster är 28+64 = 92 st
BDF får sända ett ombud för varje röst men kan låta ett ombud representera mer än en röst. I
förekommande fall gäller detta även förening.
Ombud får inte företräda mer än ett BDF eller en förening och får inte vara ledamot av
förbundsstyrelsen. Ombud skall medföra fullmakt från sin organisation. I fullmakten skall ombudets rätt
att utöva rösträtt anges. Fullmakten skickas ut med förbundsmöteshandlingarna och finns att ladda
ner på hemsidan.
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Föredragningslista 2012

§ 1.

Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande
av röstlängd för mötet på grundval av den av
förbundsstyrelsen upprättade röstlängden,

Bif röstlängd

§ 2.

Fastställande av föredragningslista för mötet,

§ 3.

Fråga om mötets behöriga utlysande,

§ 4.

Val av ordförande för mötet,

Valberedning

§ 5.

Val av sekreterare för mötet,

Valberedning

§ 6.

Val av två protokolljusterare att jämte mötesordföranden
justera mötets protokoll samt erforderligt antal rösträknare,

Valberedning

§ 7.

Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelser:

Se verksamhetsberättelse

a. förbundsstyrelsens verksamhetsberättelser för det
gångna verksamhetsåret
b. förbundsstyrelsens förvaltningsberättelser för det
gångna räkenskapsåret,

Se verksamhetsberättelse

c.

Se verksamhetsberättelse

revisorernas berättelser för samma tid,

§ 8.

Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsens förvaltning,

§ 9.

Behandling av förslag till verksamhetsinriktning
(handlings- och ekonomisk plan) för förbundet
samt behandling av styrelsens förslag (propositioner)
och av motioner som getts in i den ordning
som sägs i 23 §,

Se verksamhetsinriktning
s 6s 12s 15-

§ 10.

Fastställande av föreningarnas årsavgift till förbundet,

s 18

§ 11.

Val av förbundsordförande, tillika styrelsens ordförande
för en tid av två år,

s 18

§ 12.

a. fastställande av antalet övriga ledamöter
b. val av fem övriga styrelseledamöter
för en tid av fyra år (under förutsättning att Styrelsens
förslag till stadgeändring beslutats)

s 18

§ 13.

Val av en revisor och en revisorssuppleant med uppgift
att granska verksamhet, räkenskaper och förvaltning
inom förbundet för en tid av två år, samt en lekmannarevisor för en tid av två år (ej om styrelsens förslag till
stadgeändring beslutats).

s 18

§ 14.

Val av ordförande och tre ledamöter i valberedningen
för en tid av två år,

§ 15.

Beslut om val av ombud till RIM och erforderligt antal
suppleanter,
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7. Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse för det gångna året
A. Verksamhetsberättelsen
Finns redovisad i två dokument. Det ena är en kort sammanfattning av genomförda aktiviteter både i
textform, en uppföljning på beslutad verksamhetsplan 2010, samt ett antal redovisningar av
tävlingsresultat och nyckeltal.
Dessutom ger SBBF i samarbete med en fristående redaktör ut ett magasin, vars syfte är tudelat. Visa
upp delar av den verksamhet som genomförs och samtidigt marknadsföra basketbollsporten i hela
landet. Medlemsföreningarna och distrikten kan själva använda tidningen när man vill visa upp
bredden av vår sport och de goda värden som vi ständigt arbetar med.

Rapport om organisationsutredningen
Bakgrund
Se § 9, styrelsens propositioner.

B Förbundsstyrelsens förvaltningsberättelse
Finns i Verksamhetsberättelsen.

C Revisorernas berättelse
Finns i Verksamhetsberättelsen.
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9. Förbundsstyrelsens förslag till verksamhetsinriktning
A. Förslag
Förbundsstyrelsen föreslår Förbundsmötet
att anta nedan beskriven Verksamhets - och Ekonomisk plan
Verksamhetsplan 2012-13
Inleds med en beskrivning av Visionen och våra övergripande mål
Bilaga: Tidsplan

Vår vision - ”Sveriges mest tillgängliga nationalsport”
Inledning
Detta dokument är Svenska Basketbollförbundets strategiska plan from 2011. Den vänder sig i första
hand till förbundsstyrelsen, utskott, personal på förbundet och i distrikt, landslagsledare och utbildare.
Samtidigt är det ett dokument som ska vara tillgängligt för alla föreningar, dess medlemmar och övriga
basketintressenter.
Planen är ett övergripande dokument som ger anvisningar om vilka områden som är särskilt
prioriterade samt vilka övergripande mål som finns för verksamheten. De aktiviteter som ska
genomföras finns oftast i separata dokument - handlingsplaner.
Såsom medlemmar i Riksidrottsförbundet har vi tillsammans med alla andra idrotter skapat
gemensamma riktlinjer för idrottens utformning i förbund och föreningar. Dessa finns i Idrotten Vill –
Idrottsrörelsens idéprogram, vilket antogs 2009.
Bakgrund
Många inom rörelsen har de senaste åren pekat på behovet av ett visionsarbete. Styrelsen har därför
tagit sig an uppgiften att hantera förbundets långsiktiga utveckling.
Man har velat besvara frågor som:





Varför finns vi till?
Vad vill vi med vår verksamhet?
Hur vill vi att andra ska uppfatta basketen?
Hur kan vi fungera effektivt?

Styrelsen valde till slut en ”gängse” modell med vision, verksamhetsidé och värdegrund, som sedan
skall konkretiseras i mål för olika områden och en systematisk uppföljning (ofta med hjälp av
indikatorer och mätetal). Förbundsmötet 2009 beslutade i enlighet med styrelsens förslag.
Arbetet med att mäta av verksamheten är inte helt utbyggd då SBBF avvaktar
organisationsutredningen samt de förslag till målbilder som ska fastställas. Dessutom måste arbetet
med att mäta av nuläget förstärkas.
Mål
Förbundsstyrelse och personal har tillsammans med de utskotten arbetat med att ta fram
övergripande mål och resultat- och processmål för de olika verksamhetsområdena.
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Definitioner









Svensk Basket - är Svenska Basketbollförbundet, föreningarna och distrikten.
Verksamhetsidé - beskriver syftet med förbundet och dess verksamhetsområden.
Värdegrund - beskriver de värderingar som ska styra hur vi förhåller oss till vårt uppdrag och till
varandra inom Svensk Basket.
Vision - Dit vi siktar. Visionen är våra drömmar på ett begripligt och lättförmedlat sätt. Vi har
försökt titta 10-15 år framåt. Den är djärv och kittlande, men ska upplevas som realistisk.
Verksamhetsområde – Fokuserade områden. De närmsta åren är det i bokstavsordning; Barnoch Ungdom, Marknad/kommunikation, Gemensamt Landslag, Tävling och Utbildning,
Mål – Kan vara övergripande eller resultat/processmål. Vad vi ska uppnå? Mäts i indikatorer.
Strategi – Hur vi ska uppnå.
Verksamhetsplan - Från sagt till gjort. Vad, Vem, När?

Svenska Basketbollförbundets Verksamhetsidé (Varför finns vi till?)
Svenska Basketbollförbundet företräder basketsporten internationellt och nationellt. Förbundet ska
skapa förutsättningar för att erbjuda alla en stimulerande miljö. Förbundet ska företräda och
marknadsföra basketbollsporten och attrahera andra aktörer.
Kommentar:
Verksamhetsidén ligger nära ändamålsparagrafen i stadgarna. Den listar de viktigaste stödfunktionerna – för att
spelet ska bli så bra som möjligt. Den innehåller implicit en övergripande ansvarsfördelning mellan förbundets
olika delar – gemensamma funktioner på den centrala och regionala nivån och den egentliga verksamheten i
föreningarna. Här finns både elit- och breddperspektiven samt vårt arbete med att ge främst barn och ungdomar
en meningsfull fritid.

Svensk Baskets Värdegrund






Tillsammans för Svensk Baskets bästa
Allas rätt att delta
Passion, glädje och nyfikenhet
Hög kompetensnivå
Rent spel i allt vi gör



Demokrati och delaktighet

Kommentar:
Konkret innebär detta att vi samarbetar för att underlätta


För att bli fler och bättre



För att stödja nu verksamma



För att på sikt få fram framgångsrika seniorlandslag.

Alla har lika värde – även om vi är olika (kön, etnicitet, sexuell läggning, religion …).

Vi vill förmedla positiva och starka känslor genom basketen.
Utbildning på alla nivåer är den viktigaste insatsen för att skapa stabilitet, tillväxt, tolerans och därmed välstånd.
Vem vill delta i ett sammanhang som bygger på orent spel? Förtroende och tillit är viktigt liksom att glädjas åt
andras framgångar. Respekten för spelregler måste vara hög.
Vi måste bygga upp och tillämpa vår rörelse på demokratiska principer. Vi måste verka för öppenhet, så att alla
får möjlighet att bidra, att vara delaktiga. Allt annat vore ett slöseri med de samlade resurserna vi förfogar över
inom Svensk Basket.

Arbetsformer eller Hur styr vi mot målen?
För att de övergripande målen inte bara ska bli ”vackra ord” så tänker vi oss att dessa ska följas upp
på ett tydligt, öppet och strukturerat sätt. Därför ska det redan när ett resultatmål eller processmål för
verksamhetsområdet formuleras tas fram sk indikatorer (tecken på att ett mål uppfyllts eller inte). För
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varje indikator ska vi också från början ha bestämt vad det är vi ska mäta eller bedöma. Med ett
sådant sätt att arbeta blir det enkelt att svara på frågan om vi uppnått det vi föresatt oss, eller om vi
behöver ändra på något för att öka måluppfyllelsen.
Utifrån målen genomförs en verksamhetsplanering där strategier, arbetssätt, aktiviteter formuleras och
kopplas till de ekonomiska förutsättningarna. Detta bereds inom kansliet och beslutas årligen av
styrelsen.

Sid 8 av 18

Förbundsmöte den 25 mars 2012

Detta händer 2012
Förbundskansliet har efter många och långa diskussioner och även i dialog med BDF-råd och andra
kommit fram till att fokuseringen för 2012 bör ligga på att få fram basfakta om verksamheten innan vi
kan sätta mål om ex ett visst antal utövare. Det är mycket viktigt att vi vet:
Hur många vi är på förenings-, distrikts- och nationell nivå. Ålder, kön, geografisk hemvist.
Hur många aktiviteter vi har.
Hur många matcher vi spelar.
Hur många vi utbildar osv.
Vet vi inte det och kan vi inte öka dessa siffror så minskar bidragen och även alla möjligheter till
marknadsföring med vidhängande försäljning.
Arbetet med att hitta ett bra sätt att mäta och få in alla uppgifter från basketsverige är påbörjat och
kommer att ta resurser och tid 2012. Ett antal workshops är genomförda och en plan för samkörning
med befintliga IT-system, IdrottOnline och Baskethotel är lagd.
Alla distrikt och så småningom föreningar ska delta i arbetet. Det kommer att gynna alla. Ett led i
motiveringen är att vi gör webbapplikationer där man kan följa statisken för sin förening eller distrikt.
Mer om detta arbete redovisas på förbundsmötet.

Svenska Basketbollförbundets Verksamhetsplan 12/13
Denna verksamhetsplan är gjord utifrån den Vision, Värdegrund och Verksamhetsidé som Svenska
Basketbollförbundets årsmöte antog 2009. Vi redovisar inte det löpande arbetet här.

Ansvarigt område
Barn & ungdom

Mätbart

Fokuserade aktiviteter
Bli fler

x

Barn & ungdom

Öka antalet EBC barn genom rekrytering och skolsamverkan
(turneringar, idrottslektioner, idrottsdagar)
Höja statusen på EBC och EB (utbilda organisationsledare,
föreningsledare och föräldrar)
EB för äldre, alternativt 3on3

Barn & ungdom

Öka antalet distriktslag

x

Barn & ungdom

Öka antalet SISU Lärtimmar

x

Barn & ungdom

Öka antalet LOK deltagartillfällen

x

Barn & ungdom

Aktivitet i IOL (antal medlemmar, antal lic. spelare - alla EBC&EB barn)

x

Barn & ungdom
Barn & ungdom

Engagera yngre på förenings och BDF nivå (ungdomsråd, utbildning i
föreningskunskap)
RM (fler deltagande lag i omgång 1 + 2)

Landslag

Arrangera bra EM kval ur ett sportsligt, marknads och publikmässigt sätt

Landslag

Kvalificera oss för EM slutspelen med seniorerna

Landslag

Utveckla de IT lösningar som handlar om träningsplaneringar samt
skaderegister för spelarna
Förbättra stöd och support från SOK samt RF

Barn & ungdom
Barn & ungdom

Landslag
Landslag
Landslag
Landslag
Landslag
Landslag

x

x
x
x

Kommunicera Kravprofilen till ligorna för att få en bättre sportslig
utveckling av produkten basketboll i Sverige
Kommunicera Kravprofilen dvs utvecklings- och handlingsplaner till
klubbar, ledare, spelare och andra intressenter
Försvara EM guldet för U 22 rullstol
Ungdom: Tydligare EM förberedelser inklusive en hemmaturnering och
förstärkta staber
Vidareutveckla Regionkonceptet
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Landslag

Skapa en plan för Forskning & Utveckling som stöder arbetet att göra
basketboll till Sveriges mest tillgängliga nationalsport med tyngdpunkt på
att framgångsrikt tävla på internationell nivå

Landslag

Ledarutveckling inklusive säkerställning av tillgång av ledare inom alla
avsnitt som krävs för att tävla på internationell nivå
Arbeta med media rörande landslagen och EM.

Marknad &
kommunikation
Marknad &
kommunikation
Marknad &
kommunikation
Marknad &
kommunikation
Marknad &
kommunikation
Marknad &
kommunikation
Marknad &
kommunikation
Marknad &
kommunikation
Marknad &
kommunikation
Marknad &
kommunikation
Marknad &
kommunikation
Marknad &
kommunikation
Marknad &
kommunikation
Marknad &
kommunikation
Tävling/IT

Utveckla hemsidan, bland annat med hjälp av Youtube.
Utveckla användandet av sociala medier, typ Facebook, Twitter och
Youtube.
Arbeta vidare med kommunikationsplan och även kortsiktiga strategier.
Samarbeta med Svenska Spel angående webbsändningarna från
Basketligan herr och hur vi kan få mesta möjliga uppmärksamhet i
media
Jobba vidare med klubbarna i Basketligan dam respektive herr om den
interna och externa kommunikationen.
Öka medvetandet om vad som händer. Kommunicera det via våra
kanaler.
Varumärkesplattform, ord. verksamhet
Varumärkesplattform, 3x3
Marknadsföring av 3x3: Summer tour
Utveckla befintliga och nya samarbeten
Aktivera Läs spelet tillsammans med Bonniers
Dialog föreningar/BDF
Landskamper. Arrangemang, publik mm.
Kravuppföljning Basketligan herr och dam inkl golv- och arenafrågan

Tävling/IT

Kval till Basketettan och stärka länken till D2

Tävling/IT

Öka antalet lag i RM

x

Tävling/IT

Kvalitetshöjning av USM

x

Tävling/IT

Registreringskrav för samtliga spelare, matcher och serier

x

Tävling/IT

Uppföljning av utbildningskrav på coacher och matchfunktionärer

x

Tävling/IT

Vidareutveckla IT-verktyg både för oss och för våra föreningar

Tävling/IT

Kvalitetshöjning av Basketettan

x

Tävling/IT

Statistik och historik

x

Tävling/IT

Hemsida på engelska

Utbildning

Utveckla SUP:n (Spelarutvecklingsplanen)- lägga in HUR

Utbildning

Utbildning

Göra en ”kursplan” för U12- HUR jobbar man med barn och med VAD,
clinics ute i klubbar. Mäta antalet U12 clinics.
Kvalitetssäkring av utbildare- X antal besök på deras utbildningar,
utvärderingar
EU-modeller för utbildning- och kvalitetssäkring

Utbildning

Uppföljning av RIG och NIU

Utbildning

Öka och mäta antalet utbildade GK och Steg 1

x

Utbildning

Mäta antalet nöjda kursdeltagare

x

Utbildning
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Ekonomisk plan
Balans i ekonomin
Det ekonomiska utgångsläget för framtiden är balanserat. Vi är vaksamma på det faktum att vi är
beroende av statliga bidrag för verksamheten liksom föreningsavgifter som är förhållandevis låga.
Minskar dessa så måste vi anpassa den centrala verksamheten efter det.
Vi har nu i enlighet med styrelsens mål och RF:s rekommendationer byggt upp ett eget kapital som
motsvarar den fasta kostnaden för kansli, löner, ingångna avtal etc för sex månader. Det egna
kapitalet uppgår nu till drygt 3,7 MKR.

Budget och ekonomisk plan
Principen för budget och ekonomisk planering bygger på tanken att förbundet ska kunna ha och
genomföra en basverksamhet utifrån fasta intäkter och beslutade verksamhetsplaner. De eventuella
marknads- och sponsorintäkter som erhålls ska användas till olika prioriterade insatser.
Förbundet håller en löpande dialog med RF/SISU och SOK i rollen som företrädare för basketsporten.
Ett viktigt syfte är att skapa bra underlag för våra föreningar för olika typer av samhällsstöd, inte minst
genom satsningar typ Idrottslyftet. Vi har också sett en markant ökning av det stöd vi får till
landslagsverksamheten genom elitstöd från RF och SOK/SPOK. Detta är frukten av ett strategiskt och
målmedvetet arbete med att bygga upp en bra struktur och ta fram en kravprofil med vidhängande
omvärldsanalys.
Styrelsen har beslutat sig för en rejäl satsning på att seniorlandslagen detta år. Bägge lagen har stora
chanser och som tydligt mål att ta sig till respektive Eurobasket 2013. Detta kommer i så fall att skapa
möjligheter till ytterligare intäkter. Lyckas inte detta så är styrelsen väl medveten om de åtstramningar
som måste göras.
Intäkterna för 2012 är budgeterade till 25,5 MKR. Kostnaderna till 26 MKR. I detta ligger att man
arbetar hårt för att stärka intäktssidan med marknadsintäkter kopplat till den marknadsplan som är
lagd. I detta ligger också ett arbeta för att få stor uppmärksamhet för sommarens EM-kval och den 3x3
tour som startar i sommar.
Man är beredd att i dagsläget arbeta med en budget med ett underskott på 0,5 MKR för att klara
satsningarna ovan. Förbundsstyrelsen kommer givetvis att vara försiktiga och vid behov ta till åtgärder
för att hålla budgeten.

Kontroll och uppföljning
I dagsläget är kontrollen på ekonomin mycket god. Bokföring och redovisning sköts av RF genom
tjänsteköp. Förbundskansliet ansvarar för underlag, kontroll och uppföljning. Tydlig attestinstruktion
och delegationsordning styr arbetet. Ambitionen hos förbundsstyrelse och kansli är given, dvs att
arbeta hårt för att hålla kostnaderna nere samtidigt som man letar efter intäktsskapande projekt.
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Propositioner (Förbundsstyrelsens förslag)
1. Rapport till Förbundsmötet 2012 – arbete med organisationsutveckling
Förbundsstyrelsen föreslår att förbundsmötet godkänner rapporten och ger
styrelsen i uppdrag att fortsätta arbetet i enlighet med beslutet 2011.
Förbundsmötet gav förra året styrelsen i uppdrag att fortsätta arbetet i det som tidigare kallats
organisationsutredningen, men som nu bättre karaktäriseras av begreppet organisationsutveckling.
Uppdraget inne bar i huvudsak följande|
Här ges en kort rapport om genomfört arbete.
BDFens stadgar
Styrelsen har följt upp distriktförbundens stadgor mot förbundets normalstadga. Med några undantag
följer distriktsstadgorna normalstadgan.
På en punkt förekommer avvikelser, och det gäller när Norrbotten och Västerbottens BDF genomför
sina respektive årsmöten. Förbundsstyrelsen har, i enlighet med rutinerna, uppmärksammat de
nämnda BDF-en på detta med begäran om att frågan ska behandlas på kommande årsmöte.
Arbete med att utveckla mål och resultat
Arbetet kring mål och resultat pågår och kommer att fortsätta kommande år.
Kansliet har tagit fram underlag om mål och indikatorer som kan ligga till grund för konkreta förslag till
styrelse och årsmöte. Ett viktigt steg i det arbetet är att utreda vilket IT-stöd och vilket IT-system som
förbundet ska använda för att praktiskt kunna arbeta systematiskt med mål och resultat. I den delen
har förbundet haft kontakter med RF samt en extern systemkonsult och en IT-byrå som arbetar med
att bygga upp webbplatser- och applikationer.
Styrelsens ambition är att verksamhetsplanen som presenteras på förbundsmötet under året ska följas
upp av en målstruktur som sedan ska följas upp över tid. Tanken är också att den ska göras externt
synlig så att vi kan motivera föreningar och distrikt att arbeta hårt med tillgänglighet och att bli fler.
Rena organisationsfrågor
Styrelsen har under verksamhetsåret inte hunnit göra allt det som låg inom planen. På förbundsmötet
2011 redovisades följande planer för det fortsatta arbetet:
 Mer konkret arbete.
 Kombination BUC/BDF.
 Skilja struktur för beslut resp verksamhetsutveckling
 Något färre BDF.
 Säkerställa offentliga bidrag
 Utreda kansliets roll.
Det finns framtaget en idétext om vad ett basketutvecklingscentrum (BUC) inom ett BDF kan vara.
Diskussionen om definitionen av BUC har påbörjats men utmaningen är att komma vidare i det
praktiska arbetet.
Det finns också en mycket preliminär analys av hur många basketutvecklingscentra som finns idag.
Även här har diskussionen påbörjats, men inte avslutats.
Kansliet har tagit fram två PM:
- sammanställning av kommunikation mellan styrelse och kansli resp BDF
- sammanställning av de resurser som fördelas till BDF idag
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Kansliet har spridit information om goda exempel hur några BDF valt att förändra eller planerat att
förändra sina resp organisationer. Det gäller Norrbotten, Uppland, Östsvenska och Westra.
En diskussion har tagits upp med Västmanlands BDF om möjligheten att fusionera med något
närliggande distrikt. I de diskussionerna har Upplands BDF utpekats som det bästa alternativet. En
sådan diskussion har inletts men är inte avslutad.
En diskussion har också inletts med Mellansvenska om möjligheterna till inrättandet av ett eller flera
BUC. Detta då distriktet har stor geografisk spridning och som flera andra har man svårt att hitta
människor som vill engagera sig på distriktsnivå.
Kansliet arbetar också med att separera verksamhetsutvecklingen från beslutet. I den andan inbjöd
man i augusti alla distrikt och respektive EBC-ansvariga till en gemensam utvecklingskonferens. I
samband med tävlingsledarkonferenserna har också ambitionen varit att få med flera funktioner och
områden för gemensamma diskussioner om utvecklingsarbetet.
Arbetsformer
Arbetet med dessa frågor har utförts av kansliet, i förekommande fall i kontakt med förbundsstyrelsen.
Under arbetet har frågorna diskuteras i BDF-rådet, som består av alla BDF- ordföranden,
generalsekreteraren och styrelseledamoten Thomas Persson.
Ambitionen var att under året hinna gå igenom verksamhetsmanualen och göra förenklingar. Tanken
var också att analysera vilka administrativa uppgifter som skulle kunna samlas centralt eller på vissa
BDF för att öka effektiviteten. Detta har inte gjorts, förutom att frågan identifierats på BDF-rådet.

2. Stadgeändringar
Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta om följande
stadgeändringar
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

Tidigare text om Representantskap
4 Kap Utvecklingsmöte (helt ny text som
ersätter den borttagna texten om Repskap)
1 § Sammansättning och röstfördelning
Utvecklingsmötet utgörs av röstberättigade
organisationer. Dessutom kan förbundsstyrelsen
välja att bjuda in ytterligare representanter för
exempelvis föreningar i förbundsserier eller med
lag i ungdoms-SM och RM.
2 § Sammanträden, kallelse, ärenden
Utvecklingsmötet sammanträder, på kallelse av
förbundsstyrelsen, minst en gång mellan
förbundsmötena, vilka avhålls jämna år, om inget
annat fastställs av Förbundsmötet.
Förbundsstyrelsen kan välja att genomföra
utvecklingsmöten för olika grupperingar, ex BDF,
Basketligan dam osv.
Kallelse och förslag till föredragningslista utsänds
minst 30 dagar före mötet.
Förslag till ärenden att behandlas ska vara
förbundsstyrelsen tillhanda senast 60 dagar före
sammanträdet.
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3 § Åligganden
Utvecklingsmötet skall diskutera och förbereda
frågor som rör basketbollsportens utveckling
inom områdena barn/ungdom, tävling, utbildning,
marknad och landslag. Eventuella beslut tas av
förbundsstyrelen eller Förbundsmötet.
5 Kap Förbundsstyrelsen

5 Kap Förbundsstyrelsen

1 § Sammansättning, kallelse och
beslutmässighet
Förbundsstyrelsen består av ordförande och sex
eller åtta övriga ledamöter valda av
förbundsmötet.

1 § Sammansättning, kallelse och
beslutmässighet
Förbundsstyrelsen består av ordförande och sex
till tio övriga ledamöter valda av förbundsmötet.
Antalet ledamöter fastställes av förbundsmötet
på förslag av valberedningen innan val sker.
Ordföranden har utslagsröst vid jämn fördelning
av röster vid eventuell votering.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande och tillsätter
sekreterare.

5 § Ärenden vid förbundsmötet
Vid förbundsmötet skall följande ärenden
förekomma ---------

5 § Ärenden vid förbundsmötet
Vid förbundsmötet skall följande ärenden
förekomma ………..

11. val av förbundsordförande, tillika styrelsens
ordförande för en tid av ett år,

11. val av förbundsordförande, tillika styrelsens
ordförande för en tid av två år,

12. a) fastställande av antalet övriga
styrelseledamöter, b) val av tre eller fyra övriga
styrelseledamöter för en tid av två år,
13. val av en revisor och en revisorssuppleant
samt en lekmannarevisor med uppgift att granska
verksamhet, räkenskaper och förvaltning inom
förbundet för en tid av ett år,

12. a) fastställande av antalet övriga
styrelseledamöter, b) val av tre, fyra el fem övriga
styrelseledamöter för en tid av fyra år,
13. val av en revisor och en revisorssuppleant
samt en lekmannarevisor med uppgift att
granska verksamhet, räkenskaper och förvaltning
inom förbundet för en tid av två år,
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Motioner
Motion 1 Om utökad rösträtt (se bil. Endast en kopia är medtagen då alla är likadana).
Förbundsstyrelsen yrkar avslag på motionen
Motionen
Motionärerna Akropol BBK, BK Järva, Högsbo Basket, KFUM Haga Haninge, KFUM Blackeberg, LF
Future, Täby Basket och White Eagles BK föreslår att föreningar med lag i division 1 ska ges rösträtt
på förbundsmötet.
Bakgrund
Frågan om rösträtt på förbundsmötet behandlades senast i samband med organisationsutredningens
förslag om vissa stadgeändringar, på förbundsmötet förra året. Samtidigt behandlades flera motioner
om ändrad mandatfördelning.
Organisationsutredningens projektgrupp föreslog i sitt remissförslag till föreningar, BDF m fl att
* proportionen 2/3 av mandaten till föreningarna genom BDF och 1/3 till ligaföreningarna skulle kvarstå
* fördelningen av mandat till föreningarna genom BDFen skulle beräknas på antalet medlemmar
istället för antal föreningar.
I remissvaren på organisationsutredningens förslag framkom olika uppfattningar. Några
argumenterade för att föreningarna genom BDFen skulle disponera alla röster på förbundsmötet.
Andra menade att balansen mellan föreningar genom BDF och ligaföreningar är rimlig. Några
remissinstanser tillstyrkte utredningens förslag om beräkningsgrund. Andra avstyrkte det förslaget.
Förbundsstyrelsen föreslog, mot bakgrund av den otydliga remissopinionen, inga förändringar av
mandatfördelningen. Bedömningen var att en sådan väsentlig förändring av stadgarna borde ha ett
tydligare stöd bland medlemmarna. Förbundsmötet beslutade enligt styrelsens förslag.
Förbundsstyrelsens bedömning av motionen:
Styrelsen tycker det är positivt att föreningar med lag i division 1 engagerar sig i diskussioner kring
förbundets demokratiska processer, verksamhet och utveckling. Det är ett tecken på att det finns en
öppen och framåtsträvande diskussion i förbundet.
Förbundsstyrelsen menar att frågan om ändrad mandatfördelning är av den karaktären att den bör
beredas brett i förbundet om förändringar ska göras. Detta för att det handlar om beslutsfattandet i
förbundets högsta beslutande organ. Om förbundsmötet vill göra ändringar bör förbundsstyrelsen i så
fall ges i uppdrag att bereda ett förslag och återkomma till nästkommande förbundsmöte.
Styrelsen konstaterar att föreningarna genom BDF har en tydlig majoritet på förbundsmötet.
Föreningarna är förbundets medlemmar och de som från början valt att skapa en organisation på
nationell nivå. Det är rimligt att de därmed har en majoritet av rösterna på förbundsmötet. Det
förhållandet skulle rubbas om även alla föreningar med lag i basketettan erhöll varsitt mandat.
Styrelsen vill samtidigt lyfta fram att alla föreningar är representerade genom BDFen, även de med lag
i basketettan. Det innebär att frågor som är angelägna för en viss grupp av föreningar behöver
diskuteras med andra föreningar i distrikten för att kunna drivas inom förbundet. Det gäller även frågor
som är angelägna för föreningar med ligalag, eftersom de tillsammans inte kan skapa majoriteter på
förbundsmötet.
I sakfrågan menar dock förbundsstyrelsen att motionärerna inte tillför några nya väsentliga argument
för en förändrad mandatfördelning vid förbundsmötet. Frågan har dessutom prövats nyligen av
förbundsmötet. Förbundsstyrelsen menar, i likhet med föregående år, att de nuvarande stadgarna ger
en rimlig balansering av olika intressen inom förbundet.
Förbundsstyrelsen föreslår mot bakgrund av ovanstående förbundsmötet att avslå motionen
om förändrad mandatfördelning till förbundsmötet.
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Motion 2 Förslag om inrättande av Superetta 2012/13 (se bil. Endast en kopia av varje motion är
medtagen).
Förbundsstyrelsen yrkar avslag på motionen
Motionen
Motionärerna Akropol BBK, BK Järva, Högsbo Basket, KFUM Haga Haninge, KFUM Blackeberg, LF
Future, Täby Basket och White Eagles BK föreslår att en förändring av spelformen i division 1 herrar
görs genom att inrätta en Superetta 2012/13. Täby basket föreslår dessutom att en utredning
omgående tillsätts.
Motionären AEK Basket vill ta bort kvalet till Basketettan, ta bort dubbellicensen och ta bort RIG-ens
fria platser till Basketettan.
Dessutom har en skrivelse inkommit från KFUM Fryshuset basket där man föreslår att en B-lagsliga
inrättas till Basketligan herr.
Bakgrund
Den senaste förändringen av större art genomfördes inför slutspelet 2003/04. Beslutet togs i oktober
2003. Då beslutades att BEH slutspel bestå av de fyra bäst placerade lagen från Norra serien och fyra
bäst placerade lagen från Södra serien.
Frågan om spelformer ( superetta, Final Four BED, dubbellicensiering mm) i BasketEttan diskuterades
senast vid Förbundseriekonferensen 2010. Den gemensamma slutsatsen av den diskussionen var att
alla föreningar inte var mogna för en ”Superliga”. Detta främst på grund av resursbrister i föreningen
och den ekonomiska situationen.
Föreningarna var då överens om betydelsen att utveckla spelformen i Basketettan men det ansågs
viktigare att först förbättra matcharrangemangen vilken oftast är kopplat till föreningsorganisationens
resurser och ekonomi.
Principiellt så har SBBF och de stora lagsporterna alltid haft minst 1,5 års framförhållning vid större
förändringar av spelformer. Detta för att frågan ska kunna beredas i god tid och en förening i samband
med anmälan i februari ska känna till de förutsättningar som råder när man anmäler sig.
Förbundsstyrelsens bedömning av motionerna:
Styrelsen tycker det är mycket positivt att föreningar med lag i division 1 och 2 engagerar sig i för
basket-bollsporten viktiga utvecklingsfrågor. Inom både TU och förbundsstyrelsen har frågan redan
diskuterats med olika infall. Man har också bjudit in representanter för motionärerna i syfte att få deras
bild av nuläget. Dessutom har BDF-rådet ställt sig positiva till en utredning.
Förbundsstyrelsen menar att frågan om en förändring av en förbundsserie med så pass bred
förankring och som är en angelägenhet för hela landet är av den karaktären att den bör beredas brett i
förbundet. Då bör man även inbegripa ett antal frågor med beröringspunkter till en förändring. Det
handlar om dubbellicens, farmarklubbar, gymnasiernas friplats mm. Dessutom ska givetvis också
damsidan belysas även om förutsättningarna är olika och det inte är givet att förbundsseriernas
utformning är likadana på dam och herrsidan. Frågan om en B-lagsserie bör först diskuteras i forumet
för Basketligan herr.
Förbundsstyrelsens förslag till beslut:
Förbundsstyrelsen föreslår mot bakgrund av ovanstående förbundsmötet att avslå motionen
om en förändrad Basketetta för herrar from 2012/13.
Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet att styrelsen får i uppdrag att skyndsamt tillsätta en
utredning, i enlighet med Täby basket förslag, med uppgift att presentera ett förslag på ny
serieform from 2013/14. Utredningsförslaget ska skickas på remiss och styrelsen får därefter
bedöma om styrelsen kan besluta eller om man ska sammankalla ett extra förbundsmöte i december
2012.
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Direktiv:
Under förutsättning att Förbundsmötet beslutar i enlighet med förbundsstyrelsens förslag så avser
förbundsstyrelsen att besluta om följande direktiv:
Få fram ett antal principer som ska vara styrande i ett förslag om förändringar av förbundsserierna.
Syftet bör vara att i slutändan få fram fler spelare på elitnivå.
Följande bör tas i beaktande:
Hur slussa spelare mellan ungdomsverksamhet och vuxen elit?
Kan vi skapa ett system som gynnar utvecklingen av unga spelare men också skapar stabilitet i
serieträdet?
Hur möta de föreningar för vilka spel i Basketettan är ”rätt nivå”
Hur hantera ”farmarklubbar” till Basketligan herr och dam?
Hur skapa arrangemang som drar publik och media?
Intressenter:
SBBF och dess utskott inkl RIG-verksamheten
Förbundsserielag
BDF-rådet
Tidsplan:
Jan –
Febr –
MarAprilOktNov
Dec
Jan 2013

Dialog med motionärer, Basketligan herr och BDF-råd
Dialog med tävlingsledare i distrikt
FS fastställer svar och förslag till årsmötet
Förbundsmöte. Förbundsstyrelse beslutar om direktiv.
Utredningsarbete startar
Utredningens förslag ut på remiss
6/11 Remissvar inne. Förbundsstyrelsen fastställer förslag och kallar ev till extra
årsmöte, prel per telefon, för beslut.
Prel 1/12 Extra förbundsmöte
Inbjudan och anmälan ut till förbundsserierna 2013/14
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10. Förbundsstyrelsens förslag till årsavgift
Styrelsens förslag
From 2013 gäller följande:
Samtliga föreningar 1000 kronor
-

Skol – IF 250 kronor

-

Nybildad förening 500 kronor

11. Valberedningens förslag
§ 11 Val av förbundsordförande, tillika styrelsens ordförande för en tid av 2 år
Omval av Hans von Uthmann
§ 12 a Fastställande av antalet övriga ledamöter
Valberedningen föreslår 9 övriga ledamöter (under förutsättning att stadgarna ändras i enlighet med
FS förslag)
§ 12 b Val av fem ledamöter för en tid av 4 år (under förutsättning att stadgarna ändras i
enlighet med FS förslag)
Omval 4 år

Kent Brodin

Omval 4 år

Mats Carlson

Omval 4 år

Ann Sofi Thelin

Omval 4 år

Anna Westin

Nyval 4 år

Mats Taraldsson

Mats Taraldsson är 40 år. Uppvuxen i Östersund och har spelat basket i KFUM
Östersund och KFUM Jämtland. Han började träna ungdomslag som 15-åring
och fann att det var roligare än att spela själv. Mats blev tidigt frälst av basketen
och tillbringade många timmar på klubbkansliet under tonåren vilket ledde till
praktikplats och sedermera anställning som ungdomskonsulent i föreningen och
Jämtland/Härjedalens BBF.
Mats flyttade ner till Stockholm 1995 och utbildade sig på Bosön. Efter utbildningen började han arbeta på Lidingö Basket där han arbetar än idag. Han har
dessutom varit ordförande för Haga Basket och är sedan 2008 ordförande för
Stockholms Basketbollförbund.
”Det har varit en spännande och lärorik tid, speciellt kul har det varit att få vara med kring de nya
spelsätt som skapats med bl.a. EB och EBC. Jag är också nöjd med att vi startade fair play-projektet
”Jag ställer upp” som gör att föreningarna idag gör fler saker tillsammans.
Det som jag framför allt brinner för är barn och ungdomssidan samt tävlingsverksamhet och här
hoppas jag att jag kan bidra med min erfarenhet i styrelsearbetet i Svenska Basketbollförbundet.

§ 13 Val av en auktoriserad revisor och en revisorssuppleant och en lekmannarevisor för en tid
av 1 år (ingen lekmannarevisor om föreslagen stadgeändring beslutas)
Omval av Åsa Lindvall, Ernst & Young och Erik Åström, Ernst & Young
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