Välkommen till

STOCKHOLMS
BASKETDISTRIKTSFÖRBUNDS
Årsmöte 2019
Tisdagen den 19 mars kl. 18:30
(Program från kl. 17:30)

Årsmöteshandlingar
Inbjudan
Stockholms Basketdistriktsförbunds styrelse har nöjet att inbjuda Er till årsmöte den 19 mars 2019 på
Stockholm Basketdistriktsförbunds kansli, Smedjegatan 8 vid Sickla Köpkvarter (vån 2)
Ni bjuds även in till inspirationsföreläsning om styrelsearbete kl. 17:30-18:00 med Christer Pallin
Kvällens hålltider
●
●
●
●

17:15 Välkomna!
17:30 Föreläsning - Styrelsearbete med Christer Pallin
18:00 Fika & mingel
18:30 Årsmötet startar

Röstlängd
Samtliga föreningar som var betalande medlemmar i Svenska Basketbollförbundet per den 31
december 2018 och har sitt säte inom Stockholms BDF har rösträtt på detta möte.

Verksamhetsinriktning, handlings- och ekonomisk plan
SVENSK IDROTT
●

Idrott i föreningar för att ha roligt, må bra och utvecklas under hela livet

SVENSK BASKET
●

Den lagidrott som växer mest till 2020

STOCKHOLM BASKET
●

Den lagidrott som växer mest i Stockholms län till 2020

VERKSAMHETSOMRÅDEN
●
●
●

Förening
Tävling
Kommunikation/Marknad

Primära initiativ 2019
●
●
●
●
●

●
●
●
●

Support och föreningsbesök i syfte att stärka våra föreningar
Fortsätta utveckla Best Cases och ta fram verktyg som förenklar arbetet för föreningarna
Arbeta mer med ”Jag ställer upp”- vårt värdegrundsarbete bl.a. genom utbildning, ett
uppdaterat material och i ett samarbete med andra idrotter.
Fortsätta utveckla tävlingsverksamheten genom olika spelformer och genom att höja kvalitet
på befintlig verksamhet.
Tillhandahålla god service och ständigt utvecklas som supportfunktion för våra föreningar i
syfte att öka antalet deltagande lag och att fler vill utbilda sig till ledare, coach, funktionär
och/eller domare.
Fortsätta utveckla digitala verktyg och program som underlättar och effektiviserar
administrationen för kansli och föreningar.
Stärka den digitala kommunikationen genom att ha inspirerande content som attraherar nya
följare och ger ett ökat intresse för basket.
Utveckla fler framgångsrika och långsiktiga partnersamarbeten inom ramen för vår
sponsorstrategi.
Stärka vår idrottspolitiska position gällande bl.a. anläggningsfrågorna. Det ska vi t.ex. göra
genom mer aktiviteter och genom att ge våra föreningar stöttning när de möter
kommunpolitiker.

Verksamhetsmål 2019 (Urval)
(Utfall 2017/Utfall 2018/Mål 2019)
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1.
2.
3.
4.
5.

Anmälda lag 13-19 år (470/551/550)
Anmälda seniorlag (102/97/97)
EB-lag U11-U12 (--/335/340)
Aktiva domare (264/190/250)
Sociala medier (5000/6300/7500)

Valberedningens förslag
Valberedningen kommer att presentera sitt förslag 14 dagar före mötet. Förslaget kommer att
publiceras på hemsidan; www.stockholmbasket.se

Stockholms BDF budget 2019 i stora drag
Intäkter

2019

(Utfall 2018)

Tävlingsverksamhet

4 700 tkr

(3 780 tkr)

400 tkr

(276 tkr)

Övriga intäkter

2 830 tkr

(2 574 tkr)

Totalt

7 930 tkr

(6 602 tkr)

Kostnader

2019

(Utfall 2018)

Tävling

2 205 tkr

(2 460 tkr)

250 tkr

(384 tkr)

Kansli

1 311 tkr

(1 397 tkr)

Personal

4 032 tkr

(3 757 tkr)

Övriga kostnader

0

Totalt

7 798 tkr

( 8 048 tkr)

2019

(Utfall 2018)

132 tkr

(-1 446 tkr)

Kurser/Utbildning

Kurser/Utbildning

Resultat

(-50 tkr)

Agenda vid årsmötet den 19 mars 2019 kl. 18:30

1.

upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för mötet på grundval av den
3

röstlängd som har upprättats enligt Kap 2, § 4 (StBDF:s stadgar)
2.

fastställande av föredragningslista för mötet,

3.

fråga om mötets behöriga utlysande,

4.

val av ordförande för mötet,

5.

val av sekreterare för mötet,

6.

val av två protokolljusterare samt erforderligt antal rösträknare,

7.

behandling av verksamhets och förvaltningsberättelser:
a) förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,
b) förbundsstyrelsens förvaltningsberättelse för det senaste räkenskapsåret,
c) StBDF:s revisorers berättelse för samma tid,

8.

fråga om ansvarsfrihet för distriktsstyrelsens förvaltning,

9.

behandling av förslag till StBDF:s verksamhetsinriktning, handlings- och ekonomisk plan,

10.

behandling av motioner

11.

val av ordförande i StBDF, för en tid av 1 år

12.

val av två eller tre övriga ledamöter för en tid av 2 år, två ledamöter om styrelsen består av
fyra övriga ledamöter eller tre ledamöter om styrelsen består av sex övriga ledamöter,

13.

val av en suppleant för en tid av 2 år, (väljs vartannat år 2017)

14.

val av en auktoriserad revisor och en lekmannarevisor med uppgift att granska verksamhet,
räkenskaper och förvaltning inom StBDF för en tid av 1 år,

15.

val av ordförande och två övriga ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år,

16.

beslut om val av ombud och erforderligt antal suppleanter till DF-möte och till SBBF:s årsmöte
(är vartannat år)

17.

Avtackning av avgående styrelsemedlemmar

18.

Mötets avslutande
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Fullmakt
Härmed befullmäktigas

_______________________________________________________________
att vid Stockholms Basketdistriktsförbunds årsmöte den 19 mars 2019 föra

_______________________________________________________________________röst och talan.
(Föreningens namn)

___________________________________
Föreningstecknare

___________________________________
Namnförtydligande
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