
Kansliträff 10 september 2019 
 
12 föreningar 18 personer + kanslipersonal var närvarande 
  

1. Information om domarkick-offen 
Information att vi kommer att samla alla domare på en kick-off den 11 september 
I år är det första gången vi kör alla i en stor grupp där Oscar Lefwerth och Blazo Begenisic 
kommer hålla i varsin grupp för att gå igenom regler mm. 
  

2. Allmän info:   
U11/U12 startar 12-13 oktober 
15 januari anmälan till Lions 
EB ansvarig för säsongen är Patrick Montgomery som tar över efter David Leman som haft 
ansvaret de senaste 2 säsongerna 
Tony går igenom nya upplägget för slutspelet som ger lagen möjlighet att spela fler matcher 
ändra fram till 19 april 
Vecka 10 startar Lions och slutspelen, hemmalaget ansvarar fortsatt för sekretariat mm 
TU har tagit fram ett förslag till styrelsen att U12 kan välja 5x5 spel på låg korg efter jul och sen 
på extraomgångarna spelar U12 på 5x5 med hög korg 
  
Tony påminner om den policy som är framtagen gällande rekrytering av spelare med anledning 
av att det är många lag som tvingas dra ur sitt lag pga att spelare byter förening 
Täby basket lyfter den utmaning som finns med nuvarande policy gällande när det är ok att byta 
klubb, när är det mellan säsongerna. 
 
Licenser: 
Det är lite klurigt att hitta licensmodulen i IdrottOnline nu och David Leman erbjuder att man kan 
kontakta honom om man behöver hjälp att hitta. SBBF meddelar att de i dagsläget inte planerat 
att ta fram en manual för detta. 
StBDF kommer att göra licenskontroller under året men lagen behöver inte ta med listor till 
matchen pga GDPR, det kollas nu på hur man kan lösa det framöver. 
StBDF godkänner licenser löpande och om en spelare är tillagd på listan på en fredag så kan 
godkännande ske på måndagen efter helgen, vilket är helt ok 
Max 4 st U12-spelare per match får delta i U13 efter att dispens är sökt och godkänts. 
Max 3 st överåriga upp till 22 år i U19, dessa är låsta och samtliga får spela varje match. 
  
Digitala protokollet: 
Vi fortsätter att försöka använda även denna säsong. RM och USM är det obligatoriskt att 
använda det digitala matchprotokollet.  
Androiden har fungerat men har stött på nya problem just nu 
Vi uppmuntrar att använda det digitala matchprotokollet så mycket som möjligt då det förenklar 
för både föreningarna och kansliarbetet hos StBDF och SBBF. 
Tony skickar ut information och länk för appen digitalt matchprotokoll 
  
Utdrag ut belastningsregistret: 
RF har nya riktlinjer där uppvisande av utdrag från brottsregistret ska visas upp för 
uppdragsgivare, mot tidigare bör visas upp. 
Alla ledare över 15 år som har ett uppdrag i en förening ska visa upp ett utdrag senast 1 januari 
2020. 
  

3. Workshop - unga ledare, David Gerges 
David Gerges berättar om det nya projektet workshop med unga ledare 
Det är ett forum för unga att arbeta med de psykosociala faktorerna och jobba med teamwork 
och ledarskap 
Inkludering och delaktighet, jobbar med cases och samarbetsövningar 
Upplägget är 1-2 timmar där första träffen i Huddinge blev uppskattat 
Kontakta David Gerges om din förening är intresserad av ha en workshop hos er för en grupp 
ungdomar eller ett lag. Hur stärker vi lagandan. 



  
Publikkaptens projektet som är ett samverkansprojekt mellan handboll, innebandy, fotboll, 
hockey och basket 
Microsamtal med sin grupp i syfte att prata om trygga idrottsmiljöer 
Det som händer på läktaren speglar ofta hur miljön i idrottshallarna är. Hur kan våra barn känna 
stöttning och inte behöva bli kränkt eller utsatt för press från läktare/åskådare/ledare 
  

4. Stockholmsidrotten, information från Krallan 
Under hösten kommer Krallan och Gerges ha en gemensam tour till föreningarna 
Föreningarna kan ansöka att få en utbildningscoach som kan jobba med trygga idrotter 
  
Förra året var det 19 föreningar som fick granskning av LOK-stöden 
Bristande punkter har varit olika, t.ex. vem som har teckningsrätt, ordförande och kassör mm. 
En uppmaning är att alla föreningar kollar över dessa basuppgifter i IdrottOnline 
  

5. SBBF, Orkan och Sara 
Ny spelarutvecklingsplan och clinics 
Orkan presenterar och beskriver kommande SuperClinics som bygger på nya 
spelarutvecklingsplanen 
SUPen bygger på en icke linjär pedagogik 
En dynamisk process där spelarna utvecklas inom ett ramverk 
Det kommer att gå ut lite mer information om processen och lite mer hur SUPen funkar så man 
kan läsa om det. 
  
Status utbildning/utbildningsplattform 
Sara visar den nya utbildningsplattformen som är klar och håller på att fyllas med innehåll 
Hon går igenom varje steg i modulen, en förutsättning är att man finns i IdrottOnline och har en 
mailadress 
Den information som finns är uppladdad till plattformen men man vet att det saknas och behöver 
uppdateras en del uppgifter. 
Man kan se alla utbildningar man gått, vilka som är rekommenderade att gå baserad på det man 
gått tidigare och man kan också dra ut ett intyg själv direkt från sida. 
Nytt för anmälan är nu att man behöver gå in och göra anmälan själv i inloggat läge, dels för att 
det ska bli registrerat på det egna kontot och med hänsyn till GDPR 
Prioriterat nu är betallösning där fakturalösning beräknas vara klart om 2-3 veckor och betalkort 
om 5-6 veckor. 
Även regionverksamheten kommer att läggas in i Utbildningsplattformen framöver. 
Dom kommer att lägga upp en översikt för alla utbildningar som man kan se utan att vara i 
inloggat läge. 
  
Hur kan föreningarna tanka upp alla sina medlemmar med giltiga e-postadresser mm till 
IdrottOnline, från t.ex. laget.se m.fl.   
Integrationen finns från flera olika program 
föreningarna måste aktivera integrationen (vilket många föreningar redan har gjort) och 
säkerställa att medlemmar/utbildningsdeltagare har en uppdaterad mailadress i 
IdrottOnline för att de sedan ska kunna generera ett lösenord. 
  
Idrottslyfter ersätts med projektstöd 
LOKstöd kommer ersättas med verksamhetsstöd, ett exempel är utbildningsstöd som kan liknas 
med genomförda utbildningar. 
Sista september stänger nu sista ansökan för stöd. 
Bifogat finns mer information om Idrottslyftet och de förändringar som görs framöver 
  
  
  
SBBF, Claes 
Kostministeriet Easy Basket 
Sponsringsarbete mellan SBBF och Easy Basket 
Bättre mat för alla 



Ett initiativ från Total Prouce Nordig AB som vill öka frukt och grönsakskonsumtionen och stärka 
folkhälsan 
Fokus på som äter allra minst frukt och grönt  
  
Samarbetet - från basket till fruit basket 
Alla barn bjuds på en frukt var, klubben får tillbaka 40% av kostnaden för frukt till cafeterian upp 
till 1000 kr som man får tillbaka via en kvittoredovisning. 
  
Fruit Basket Shootout Challenge aktivering för upp till 100 barn där man har en Shootout 
Challenge där vinnaren får en basketboll som ser ut som en vattenmelon. Musiken Snoopdog 
spelas i hallen och det finns viss marknadsmaterial som kommer skickas ut. 
  
För större grupper kan man få en frukt och stickers  
  
Det finns två olika webbaserade verktyg att använda för beställning av frukt och redovisning av 
kvitto, mer information kommer om detta från SBBF 
Utöver frukt och Challenge kommer Kostministeriet betala ett arrangörsbidrag på 1000 kr till alla 
arrangerande föreningar (via SBBF) 
Bilaga ppt 
  

6. Hemsidan och webbshopen, David Leman 
David Leman informerar om den "nya" hemsidan stockholmbasket.se som är en uppdaterad 
version av den befintliga. Allt kommer framöver att finnas på stockholmbasket.se och vi har 
redan nu startat funktionerna att söka dispens och matchflytt direkt i webbshopen. 
  
Avslutningsvis tar Gerges ordet och pratar om samsyn och samverkan 
Han beskriver ett nystartat samverkansprojekt i Botkyrka där flera föreningar gått ihop för att 
samverka mer 
I Botkyrka, JKS, Syd Center och Huddinge har man förenats kring ett antal liknande utmaningar 
för att tillsammans utvecklas och stärkas genom samverkan. 
Hur ser förningarna på fler samverkansprojekt på flera håll i distriktet? 

 

Bilagor: 

Ppt kostministeriet, Claes Henriksson 

Manual för integrering mellan IdrottOnline och Utbildningsplattformen 

Länkar: 

Utbildingsplattformen SBBF, Sara Dutina och Orkan Berktan 

basketutbildning.se 

RF Bidrag och stöd 

https://www.rf.se/bidragochstod/Bidrag/ 

 

Nästa kansliträff 14 november 

 

/Stockholm Basket 
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