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1. Styrelsens berättelse 
 

Tillsammans vill vi skapa fantastiska matcharenor med ledorden rekrytera, utveckla och behålla. Våra 

matcharenor finns överallt där det spelas basket. Det kan vara en ligamatch, ett RM-sammandrag, 3 

mot 3 utomhus, en motionsseriematch eller ett EB-arrangemang. Alla basketarenor är lika viktiga 

med dess deltagare, funktionärer och publik. Efter matchen vill vi att alla skall återvända igen och 

igen. Sprida basketens alla positiva egenskaper, locka fler att spela och publik att komma att heja på. 

Vi blir fler. Blir vi fler är det lättare att bli bättre. Det blir lättare att rekrytera, det är roligare att 

utvecklas och vi får lättare att behålla. Grunden är alla distriktets föreningar och den värdegrund - 

”Jag Ställer Upp” - som vi nu har att utgå ifrån. 

Som mål har vi tillsammans att bli fler, minska antalet som slutar samt arbeta med ständiga 

förbättringar. 

Att mäta hur många vi är kan ske på olika sätt. Vi jämför tills vidare antalet unika licensierade spelare 

från 12 år och äldre. Jämfört med februari 2013 har vi vid samma tidpunkt 2014, 2% fler aktiva 

spelare. Antalet spelare som slutar mellan 13-20 år har ännu ej minskat, men ej heller ökat. 

Den största förbättringen vi arbetat mycket med är utveckling och införande av resultat- och 

domarappen. Förenklingen av administrationen av matchresultatet, domarnas kontrolluppgifter och 

avskaffandet av kontantbetalningen till domarna uppskattar vi kunna bli till flera månaders arbete 

som vi tillsammans istället kan lägga på att rekrytera, utveckla och behålla. 

Tyvärr så har vi inte ännu lyckats hitta den rätta rutinerna och den rätta formen för våra egna EB-

arrangemang. Här finns en del att förbättra vilket med bestämdhet skall ske. Vi kan bara be er alla 

ungdomsföreningar om ursäkt för den sena och ibland knapphändiga information ni stundstals har 

fått kring dessa arrangemang. 

Avtalet  med lokaltidningen Mitt i avslutades i samband med finalerna i maj och i september skrev 

StBDF under ett nytt fyraårigt samarbetsavtal med Spalding och Basketshop. Ungdomsserierna 

kommer därmed under de närmaste fyra åren att heta Spalding Basketshop Cup. Vi är övertygade om 

att det nya avtalet med Spalding och Basketshop kommer att höja intresset för basketverksamheten i 

Stockholm. Vi tackar samtidigt lokaltidningen Mitt i  för fem bra år och stort lycka till i framtida 

ungdomssatsningar. Samarbetet  med Lions Internationall har fortsatt och Lions Basketshop Cup 

hade 30-års jubileum under året. 

Vi i styrelsen uppskattar verkligen den stora närvaron och det fantastiska engagemanget på vår 

numera traditionella ordförandeträff. Årets tema var ”hur behåller vi våra spelare längre”. 

Grupparbetena från ordförandeträffen följdes upp med en workshop där vi valde ut några förslag 

som vi fördjupade oss i. Mycket handlade om våra befintliga, samt nya, tävlingsformer. Utifrån detta 

underlag genomförde representanter från styrelse, kansli, TU och några av våra största föreningar en 

tävlingskonferens i november där ett antal förslag på ändringar i tävlingsbestämmelserna för 

Spalding Basketshop Cup arbetades fram. Dessa är nu bearbetade och beslutade av 
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Tävlingsutskottet. Det kommer att ske ändringar till kommande säsong. 

 

Tillsammans med SISU har kansliet inlett ett arbete med att regelbundet träffa alla föreningar i 

distriktet och hjälpa dem med sin utveckling i Föreningsdialoger. Det är imponerande att se en ökad 

verksamhet på så många håll. Det har under många år varit en större verksamhet i norra delen av 

distriktet. Nu har många klubbar i centrala och södra distriktet ökat sin verksamhet. Som exempel 

har Fryshuset/Söder med distriktets största upptagningsområde drygt 160 aktiva spelare födda 2004. 

Blackeberg får se upp om man vill fortsätta att titulera sig distriktets största klubb. Fler föreningar 

ställer höga krav på att bli bättre. Då tänker vi i första hand på föreningsstruktur, kontinuitet, 

ledarrekrytering och utveckling, en ekonomi i balans, ej beroende av en enda person och en 

värdegrund att stå på. 

Fler ställer också krav på att det ska finnas fler hallar att spela i. Tillsammans med innebandyn och 

handbollen har vi bildat en opinionsorganisation, www.hallaristockholm.nu. Målet med denna 

organisation är att med lobbyingverksamhet öka takten för byggandet av fullstora hallar i Stockholm. 

Projektet “Jag Ställer Upp” är i och med detta år avslutat som projekt och kommer framöver att vara 

en integrerad del av vår ordinarie verksamhet och det dagliga basketarbetet i distriktet. Det kommer 

inte att synas någon skillnad inom distriktet gällande det preventiva arbetet med språkrör, 

utbildningssatsningar, tävlingsbestämmelser och certifikat. Det kommer inte heller att bli någon 

skillnad gällande uppföljningar och åtgärder vid rapporter och anmälningar till bestraffning.  

Vi har under året utökat den ordinarie personalstyrkan på StBDFs kansli genom att tillsvidareanställa 

Marina Tillberg från och med sommaren. Under hösten projektanställdes Peder Liljemon som 

basketutvecklare i distriktet. Sara Dutina kom tillbaka från föräldraledighet i oktober  och vi tackar 

Marjen Lindeberg för ett bra arbete som vikarie för Sara. Personalen var på konferensresa till 

Slovenien under herrarnas EM, där kansliet fortsatte arbeta med det tidigare påbörjade 

processarbetet inom organisationen. Även StBDF:s syrdokument reviderades. Håkan Nilsson på SISU 

Idrottsutbildarna var processledare under resan.  

 

Året avslutades med att StBDF flyttade sitt kansli från Solna till Nacka (Smedjegatan 8 i Sickla 

Köpkvarter). Där arbetar personalen numera i ett öppet landskap tillsammans med Stockholms 

Innebandyförbund och Stockholms Handbollförbund. Vi har förhoppningar om många nya 

möjligheter och samarbeten över idrottsgränserna i och med lokalflytten.  

 

Stockholms Basketbollförbunds styrelse har under verksamhetsåret 2013 genomfört tio 

styrelsemöten. 
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2. Förtroendevalda och personal 
 

Styrelsen 

Björn Larsson (ordförande) 

Victor Carlberg (vice ordförande) 

Christer Stjernborg (kassör) 

Pia Halldin-Wedin (ledamot) 

Oskar Kotsalainen (ledamot) 

Linnea Liljestrand (ledamot) 

Marie Malmqvist (ledamot fr.o.m. mars) 

Sara Bruce (suppleant)  

Pär Svensson (t.o.m. mars) 

Sven Lidgren (t.o.m. mars)  

Valberedningen 

Tom Hedrup (ordförande) 

Andreas Berntsson  

Gunilla Kling Andersson  

 

Revisorer 

Håkan Fjelner (Finnhammars revisionsbyrå) 

Anders Peterson 

Disciplinnämnden 

Jonas Bygdén (ordförande) 

Johan Hansson 

Alexandra Bopp 

Anna Ullin 

 

Jag Ställer Upp - styrgrupp 

Joakim Stavegren 

Gina Sellindria 

Rikard Aspegren 

Håkan Nilsson 

Marina Tillberg 

Sven Lidgren (t.o.m. mars) 

Marie Malmqvist (fr.o.m. mars) 

Domarkommittén 

Pär Svensson (ordf.)  t.o.m april 2013 

Mats Peterson (ordf.) fr.o.m augusti 2013 

Blazo Begenisic  

Örjan Engberg  

Victor Sundqvist t.om april 2013 

Andreas Berntsson t.o.m april 2013 

Kenth Bärlin t.o.m april 2013 

Lahdo Sharro t.o.m. april 2013 

Åsa Johansson fr.o.m. augusti 2012 

Klaus Lindroos fr.o.m. augusti 2012 

Mike Constantino fr.o.m. augusti 2013 

Fredrik Elsnitz fr.o.m augusti 2013 

Predrag Jovanovic fr.o.m. augusti 2013 

 

Tävlingsutskottet 

Christer Stjernborg (ordförande) 

Jan Isaksson 

Samir Jones 

Tony Classon  

Ali Mohtadi 

Personal  

Kjell Tallén (kanslichef) 

Blazo Begenisic  

Elisabet Bodin 

Tony Classon 

Örjan Engberg 

Ali Mothadi  

Marina Tillberg 

Peder Liljemon (fr. o.m. september) 

Marjen Lindeberg (t.o.m oktober)  

Sara Dutina (fr.o.m. oktober) 
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3. Årsmöte 2013 
 

Pär Svensson och Sven Lidgren lämnade sina uppdrag i Stockholms Basketdistriktsförbunds styrelse.  

Björn Larsson valdes om till ordförande. Christer Stjernborg valdes till kassör, Marie Malmqvist och 

Pia Halldin Wedin valdes som ledamöter på två år och Oskar Kotsalainen valdes på fyllnadsval för en 

tid av ett år. Linnea Liljestrand och Viktor Carlberg hade ett år kvar på sina mandat.  Sara Bruce 

valdes till suppleant på två år.  

Finnhammars revisionsbyrå valdes som auktoriserad revisor för ett år och Anders Petersson som 

ideell lekamannarevisor.  

Christer Stjernborg lämnade sin post som ordförande i valberedningen. Till ny ordförande valdes Tom 

Hedrup samt Gunilla Kling Andersson och Andreas Berntsson som ledamöter.  

En motion behandlades under årsmötet gällande att domarersättningar vid matcher ska skötas från 

centralt håll. Motionen tillstyrktes då styrelsen hade beslutat att arbeta med att förenkla 

administrationen för föreningarna genom att bl.a. sköta arvoderingen för domarna.  
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4. Tävling 
 

Årets finalarrangemang för “Mitt i Cupen” anordnas i Fryshuset där KFUM Fryshuset Basket var 

medarrangörer.  

I och med att StBDF fick ny huvudsponsor till hösten 2014 resulterade det i nytt namn på 

ungdomsbasketturneringen från Mitt i till “Spalding Basketshop Cup”.  

“Lions Basket Cup” arrangerades för 30:e gången och årets finaler spelades i Nacka.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

Följande lag representerade distriktet i förbundsserierna under säsongen 2012-2013 

Basketligan dam: 08 Stockholm HR, KFUM Järfälla , Solna Vikings och Telge Basket. 

Basketligan herr: 08 Stockholm HR, Solna Vikings, Stockholm Eagles och Södertälje Kings. 

Basketligan rullstol: Nacka HI och Akropol/Norrbacka HIF. 

Basketettan dam: Akropol BBK, Alvik BK, BG Fryshuset, Järva Devils, KFUM Blackeberg, KFUM 

Lidingö, Kringlan, och Solna Branten. 

Basketettan herr: Akropol BBK, BG Fryshuset, KFUM Blackeberg, Haga Haninge Basket, Järva Devils, 

Solna Branten, KFUM Järfälla , Täby Basket och Tälje Knights. 

 

Stockholms Basketdistriktsförbund vill gratulera: 

Akropol Norrbacka HIF till SM-guld i Basketligan rullstol. 

Södertälje Kings till SM-guld i Basketligan herr. 

Solna Vikings till H20  

KFUM Fryshuset Pojkar 15  
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Tävlingskonferensen 
Årets tävlingskonferens var förlagd i Litauen där det övergripande temat var: Hur behåller vi fler 

spelare längre upp i åldrarna. Det framkom många nya bra idéer på konferensen som kommer att 

presenteras för distriktets föreningar under våren och sedan införas i tävlingsbestämmelserna till 

hösten 2014.  

Basketappen 
Inför säsongsstarten 2013 införde StBDF kontantlösa matcher. Domararvodena betalas istället ut av 

StBDF där föreningarna står som arbetsgivare (enligt tidigare bestämmelser). Samtidigt underlättas 

viktiga administrativa funktioner av appens införande med syfte att spara resurser för både StBDF 

och föreningarna. 

Distriktslagen 
Distriktslagsturneringen (DLT) arrangerades i Uppsala maj 2013. Stockholms BDF deltog med fyra lag 

med 12 spelare i vardera; DU18, HU18, FU16 och PU16. 

 

StBDF:s löfte var att spela rolig och modern basket enligt SUP för att inspirera alla i och kring 

matcharenorna i Sverige till fortsatt utveckling. Lagen bestod av skickliga och unika karaktärer (både 

ledare och spelare), och skulle tävla i absoluta toppen och vinna med rätt metod. Dyra avgifter skulle 

inte hindra lovande ungdomar från att delta. 

 

Coacher för lagen 2013 var: 

HU18: Fredrik Olofsson och Rikard Aspegeren 

DU18: Johan Persson och Nils Björndahl 

HU16: Christer Stjernborg och Ali Mohtadi 

DU16: Jenny Mellquist 

 

Under DLT 2013 bärgade DU16 guldet och HU16 vann silver.   

5. Domare 
 

Domarkommittén 

2013 var kommitténs sjunde säsong. Den femte upplagan av domarhandboken gjordes klar under 

augusti 2013 och innefattar såväl rena domarfrågor som tävlingsbestämmelser. Handboken trycktes 

inte upp utan lades ut på vår hemsida på nätet. Domarna erhöll en speciell information med 

förändringarna från föregående upplaga. Även dessa har lagts ut på hemsidan. Mottagandet av 

handboken har varit mycket gott. 

 

Tio centrala repetitionskurser har genomförts. Vi har fokuserat på den stora nyheten på 

domarfronten i och med introduktionen av den s.k. domarappem. Dessutom har ”Jag Ställer Upp”, 

ett regelprov och domarhandboken inklusive tävlingsbestämmelser genomgåtts. För domare 

intresserade av att döma i distriktets högsta serier har fysiskt prov genomförts vid fyra tillfällen 

Föreläsare har varit Ali Mothadi, örjan Engberg, Blazo Begenisic samt Marina Tillberg. Strax över 200 
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domare deltog på repetitionskurserna. En av kurserna genomfördes i Uppsala. 

 

Vi har även genomfört tre så kallade inspirationsclinics. Föreläsare har varit Christer Stjernborg, 

Oscar Lefwerth, Örjan Engberg och Blazo Begenisic. En clinic har varit koncentrerad på nya domare, 

vilka hade en avslutningsträff den 28 juni. 

 

Värdegrunden ”Jag Ställer Upp” har vi arbetat vidare med. Domarna har även detta året skrivit under 

ett certifikat att följa de riktlinjer som vi tagit fram. Marina Tillberg, ansvarig för arbetet kring ”Jag 

Ställer upp”, deltog på samtliga repetitionskurser. 

Domarutveckling  

Under våren -13 så var det stort fokus på rekrytering av nya domare, efter sommaren har fokus 

istället varit mer att utveckla den befintliga domarkåren. 

De olika fokusgrupperna har varit; 

-          Steg 2 gruppen 

-          Steg 3 gruppen 

-          Blivande steg 2 & 3 kandidater. 

 

I och med att det har varit en stor tillströmning nya domare under föregående säsong så har det 

resulterat i ”ringar på vattnet” och många av de nya domarna har fått sina kompisar att börja döma. 

Av naturliga skäl så har det även förekommit att en del av de nya domarna  inte har fortsatt att döma 

men sporadisk kontakt hålls med en stor del av dessa då möjligheten finns att de återkommer till vår 

verksamhet. Orsakerna till att nya domare inte har fortsatt är bl.a. flytt i samband med studier, 

helgjobb, fokus på spelande/ coachande samt att vissa helt enkelt inte trivdes i rollen som domare. 

Effekten av att fokus tillfälligt har ändrats till det ovan nämnda är att våra steg 3 deltagare har 

utmärkt sig väldigt väl i steg 3 gruppen och ligger i topp kompetensmässigt i jämförelse med de 

övriga deltagarna. 

Detsamma gäller steg 2 gruppen och kursledaren har framfört mycket positiv kritik om deltagarna. 

Många av distriktets elitdomare har varit hjälpsamma med handledningen av domare på alla aktuella 

nivåer. 
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6. Jag Ställer Upp 
 

Styrgrupp 

Styrgruppen för “Jag Ställer Upp” hade två fysiska möten under året 

2013. Marie Malmqvist tog över styrelsens representation av Sven 

Lidgren i och med årsmötet i mars i övrigt var styrgruppen intakt 

under årets gång. 

 

Disciplinnämnden 

Disciplinnämnden bestod även detta år av Jonas Bygdén som ordförande och Johan Hansson, samt 

Alexandra Bopp som ledarmöter. Anna Ullin var suppleant. Det var ännu ett ganska lugnt år gällande 

inkomna disciplinärenden och Disciplinnämnden hade sammanträdanden allt eftersom ärenden 

inkom under året.  

 

Språkrör 

Samtliga barn- och ungdomsföreningar som deltog i distriktets tävlingsserier fick skriva på ett 

föreningscertifikat inför säsongen 2012/2013, samt 2013/2014. Därmed fanns det även en 

representant i varje förening som kontaktperson och ansvarig för värdegrundsfrågor. Vi hade tre 

språkrörsmöten under året, där de två första träffarna hade temat “Jag Ställer Upp i föreningen” och 

träffen på hösten hade temat “Behålla spelare”. Till det senare mötet var även ordföranden i 

föreningarna välkomna att delta. 

 

Ambassadörer 

Vi hade en heldag med samtliga spelare i distriktslaget den 26 maj. Två av lagen tränade på 

förmiddagen och de andra två lagen tränade på eftermiddagen. Där emellan hade vi ett två timmar 

långt pass med ”Jag Ställer Upp”. Vi diskuterade deras roll som ambassadörer och förebilder och de 

fick bidra med inlägg i appen och filmen som höll på att göras för ”Jag Ställer Upp”. 

 

Certifikat och bestämmelser 

Vi har fortsatt med vår regel om att samtliga domare och  föreningar (ordföranden) måste skriva på 

ett certifikat för ”Jag Ställer Upp” där de lovar att följa den värdegrund vi har och att vara en förebild 

inom basketen. Föreningarna tar även ansvaret för att bidra med ett språkrör och att se till så att 

deras ledare följer värdegrunden. Vi har även med ”Jag Ställer Upp” som en del i ledarhandboken och 

domarhandboken. 

 

“Jag Ställer Upp”-app 

Det stora metodarbetet under året har varit att ta fram Jag Ställer Upp-appen för IPhones och 

Androida telefoner. Appen ger både information, bidrar med övningar och samtalsämnen, samtidigt 

som den bodrar till nya mötesplatser då det går att boka och bjuda in till events och hitta 

basketplaner runt om i världen.  Framtagandet av appen var en del i att implementera värdegrunden 

från projekt till en del av den ordinarie verksamheten.  

 

Media och informationsspridning 

Under hösten var det tänk att projektledaren skulle göra några resor till de övriga distrikten för att 
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göra en lite djupare presentation av ”Jag Ställer Upp” och svara på frågor, tankar och idéer. Vi var i 

kontakt med alla distrikt och tre av dem har varit väldigt intresserade, men det var bara ett av dem 

som hade möjlighet att få till denna träff under året 2013. Den 15 november hade vi ett bra besök i 

Göteborg och möte med Westra Sveriges Basketdistriktsförbund (WBDF). 

Som en del i att sprida budskapet och arbetsmetoder kring värdgrunden hade vi även en stor artikel 

på StockholmsIdrottens nättidning, samt ett utrymme i SBBFs tidning “Give and Go”. 

 

Övriga aktiviteter 

Under början av 2013 hade vi JD Sanders närvarande helgtid i Tenstahallen och i Ungdomens Hus i 

Rinkeby där han pratade med både spelare, ledare och i vissa fall även föräldrar. Främst var det 

samtal kring attityd, att ta ansvar, visa respekt och att vara en förebild. Hela vistelsen avslutades med 

ett större event i Tenstahallen den 2 mars, då 80 barn deltog.  

Under perioden 15 -20 juni hade vi fem utomhusaktiviteter för barn och ungdomar runt om i 

distriktet. I Bredäng, Vasastaden, Tumba, Husby och Södertälje. Aktivitetsdagarna var i de flesta 

fallen mycket välbesökta och på många platser kom det personer som inte tillhörde någon förening. 

Vi hade tävlingar, matcher, övningar och samtal om värdegrunden. Priser delades också ut. Fler 

föreningar var intreserade av att vi skulle komma till deras område, men vi hade inte möjlighet att 

göra fler än fem events just den här sommaren. 

 

Samarbetspartners 

SISU Idrottsutbildarna har varit en mycket nära samarbetspartner under träffar, möten och vid olika 

utbildningstillfällen. De har även bidragit med mycket av det material som har användts. År 2013 var 

Arvsfondens sista år som finansiär för “Jag Ställer Upp” och i och med årsskiftet övergår “Jag Ställer 

Upp” från att vara ett projekt till en integrerad del av den ordinarie verksamheten.  
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7. Utbildning 
 

Utbildningsverksamheten i distriktet har under året genomfört och administrera det 

utbildningskoncept som SBBF skapat och kontinuerligt utvecklar.  Vårt uppdrag från SBBF omfattar 

utbildningsstegen grundkurs, Steg 1 och Steg 2 (tränare och domare) samt 

Förbundsfunktionärsutbildning (FFU) och Statistikförarutbildning.  

Vi har 23 certifierade utbildare i distriktet uppdelat på de olika utbildningskategorierna (GK, Steg 1, 

Steg 2, FFU och Statistikförare).  

Utöver ovan nämnda utbildningar bedriver StBDF även utbildning i form av clinics och föreläsningar.  

Ledarclinics 

Den 13 september hade vi en utbildningskväll med unga ledare i Brännkyrkahallen. 50 ledare i 

åldrarna 14-20 år deltog . Kvällen bestod av två föreläsningar - “motivation och ledarskap” samt “från 

individ till lagspelare” - och ett praktiskt basketpass-  “fundamentals - skjuta, passa, dribbla”. Alla 

närvarande, såväl ledare som deltagare, var väldigt nöjda och engagerade kvällen igenom. 

 

Den 14 september hade vi en stor kick off för alla ledare som leder barn (upp till 12 år). Dagen 

innehöll  information om förhållningssätt, ledarskap och tävlingsverksamheten. Vi hade även en 

debattpanel om barnidrott och avslutade dagen med praktiska clinics för åldersgruppen enligt den 

nya modell för EB-utbildning som SBBF tagit fram. Vi hade 150 ledare på plats under dagen. 

Vi hade en mycket uppskattad clinic för ungdomsledare den 3 november i Högdalshallen. 100 ledare 

från föreningar runt om i distriktet deltog under kvällen, med  rubriken “Skills and drills - för framtida 

basketspelare”. Föreläsare var Simon Cote och Charles Barton.  

Mentorskapsprogram 

StBDF:s mentorskapsprogram som startade under HT 2012, fortsatte under VT-2013 och avslutades i 

maj. Syftet var att kvalitetssäkra fortsatt god utveckling för föreningarnas pojk- och flicklag födda 

2000. Sju mentorer, utvalda av StBDF, agerade mentorer åt lika många föreningars 00-lag där 

samtliga ledare för 00-lagen i respektive förening var inbjudna att delta. Projektet föll väl ut med 

tillfredsställande innehåll och resultat. En kvalitativ analys gjordes tillsammans med mentorerna. 

Projketet förnyades inte under HT-2013 på grund av resursbrist.  
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8. Basketutvecklare  
 

Hösten 2013 anställdes Peder Liljemon som basketutvecklare i distriktet. Syftet med tjänsten som 

basketutvecklare är att stödja föreningarna med coachutveckling och kvalitetssäkring av 

spelarutbildningen upp till U14 (födda 2000 och yngre säsongen 2013-2014).  

Detta arbete har skett genom att hålla clinics med efterföljande diskussioner och gruppsamtal för 

coacher i dessa åldersgrupper. Det har även inkluderat besök av enskilda coacher på deras träningar 

för att ge feedback och mentorsstöd. 

 

9. Utmärkelser 
 

Årets eldsjäl 

Jonas Morin - KFUM/KFUK Huddinge Basket 

 

Årets ”Jag Ställer Upp” 

Anders Tillgren - Spånga Basket 

 

Årets Easy Basket-domare 

Almin Sirbic 

 

Årets Easy Basket-ledare 

Viveca Larsson - KFUM Blackeberg Basket 

 

Årets domare 

Davor Gudelj  

 

Årets ungdomscoach 

Marc Möller - Spånga Basket 
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10. Statistik 
 

  287155 32 2013 2012 2011 

Antal lag i Mitt i Cupen 381 377 405 

Antal lag i Lions Basket Cup 75 114 115 

Antal lag i EB verksamheten 336 353 311 

Antal seniorlag 107 124 107 

Antal föreningar1 98 99 93 

Antal disciplinärenden 16 15 31 

Antal genomförda Grundkurser 19 10 21 

Antal genomförda Steg 1 4 4 5 

Antal genomförda Steg 2 Tränare 1 2 4 

Antal genomförda Steg 2 Domare 0 1 2 

Förbundsfunktionärsutbildningar 10 9 11 

Statistikförarutbildning 4 12  

Domarrepetitionskurser 9 10 10 

Clinics domare 3 5 5 

Clinics tränare 7 11 6 

Sammankomster LOKAK  151 977 150 287 

1 
Endast föreningar som erlagt medlemsavgift till SBBF 
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Största idrotterna (räknat per 1000 
sammankomster i LOKAK) 

Stockholm 2012 (2011) Landet 2012 (2011) 

Fotboll 315 767 (320 412) 1 636 209 (1 675 160) 

Basketboll 151 977 (150 287) 246 498 (270 654) 

Tennis 101 572 (101 340) 340 641 (340 230) 

Innebandy 74 935 (77 462) 414 059 (424 888) 

Ridsport 45 585 (45 523) 424 842 (438 377) 

Ishockey 54 700 (62 787) 300 307 (316 645) 

Handboll 44 155 (46 090) 261 302 (269 084) 

  

  

Statistik domare 2013 2012 2011 

Antal matcher 4 772 5 090 5 182 

Matcher utan domare 1 5 17 

Matcher inställd pga inga domare kom 0 1 5 

Inställd match p.g.a. annat 14 5 9 

W.O. matcher 77 60 94 
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11. Årsredovisning 
 

Förvaltningsberättelse 

Styrelsen för Stockholms Basketdistriktsförbund får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 

2013-01-01—2013-12-31. 

 

Verksamhetens art och inriktning  

Stockholms Basketdistriktsförbund är ett distriktsorgan till Svenska Basketbollförbundet och bedriver 

främst tävlings - och utbildningsverksamhet inom distriktet.  

 

Väsentliga händelser under verksamhetsåret  

Den totala omsättningen uppgick till KSEK 7 841 (KSEK 7 708) Bidrag från Stockholms Idrottsförbund 

har erhållits med KSEK 1 440 (1 300) vilket innebär en självfinansieringsgrad på 82 % (83 %) 

 

Förbundet har fortsatt arbetat med kostnadsmedvetenhet. 

 

Resultat och ställning  

Förbundets ekonomiska utveckling i sammandrag (TKR) 

 

 2013 2012 2011 2010 

Förbundets intäkter  
Årets resultat 
Balansomslutning 
Antal anställda 
Eget kapital 

7 398 
- 334 
6 742 
8 
2 882 

7 708 
1 
6 836 
7 
3 217 

9 123 
1 097 
6 741 
7 
3 216 

7 257 
256 
5 652 
6,3 
2 116 

 

Beträffande resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat - och balansräkning samt 

tilläggsupplysning.   
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Resultaträkning 

Resultaträkning Not År 2013 År 2012 

 

Rörelsens intäkter 1 7 397 510 7 708 738 

 

Rörelsens kostnader  - 1 367 692 -1 585 050 

Övriga externa kostnader 2 - 1 959 157 - 1 538 924 

Personalkostnader 3 - 4 514 576 - 4 322 424 

Avskrivningar 4 - 21 493 - 6 688 

Verksamhetsresultat  - 465 408 255 652 

 

Finansiella intäkter och kostnader 

Ränteintäkter och liknande 
intäkter 

 58 843 95 615 

Räntekostnader och liknande 
kostnader 

 -484 - 394 

Finansnetto  58 359 95 221 

 

Avsättningar    

Avsättningar stipendiefond   0 - 100 000 

Avsättningar projekt  72 495 - 250 000 

Summering avsättningar  72 495 - 350 000 

 

Årets resultat   - 334 554 874 
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Balansräkning 

Balansräkning Not 2013-12-31 2012-12-31 

 

TILLGÅNGAR 

Anläggningstillgångar  135 745  

 

Materiella anläggningstillgångar 

Inventarier 4 34 742 0 

Datorer 4 26 003 0 

Andra långfristiga fordringar     

Deposition   75 000  

 

Omsättningstillgångar    

 

Kortfristiga fordringar 

Kundfordringar  1 749 198 900 420 

Övriga fordringar  34 510 16 837 

Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter  5 

5 507 709 354 690 

Kassa och bank  4 314 509 5 564 039 

Summa omsättningstillgångar  6 605 926 6 835 986 

Summa tillgångar  6 741 671 6 835 986 
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EGET OCH FRÄMMANDE KAPITAL 

Eget kapital 

Balanserat kapital   

Balanserat resultat 3 215 735 2 118 584 

Föregående års resultat 873 1 097 151 

Årets resultat -335 427 873 

Summa eget kapital 2 882 055 3 216 609 

 

Avsättningar 267 000 857 539 

 
Kortfristiga skulder 

Leverantörsskulder 267 217 183 581 

Övriga skulder 1 238 764 270 618 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2 086 635 2 307 638 
 

Summa skulder 3 592 616 2 761 837 

 

Summa eget och främmande kapital 6 741 671 6 835 986 

 

STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER 

Ställda säkerheter Inga Inga 

Ansvarsförbindelser Inga Inga  
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A. ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR 
 

Redovisningsprinciper 

Årsredovisningslagens regler för uppställning av resultat- och balansräkning och värdering tillämpas. 

Redovisning har skett enligt Bokföringsnämndens allmänna råd och god redovisningssed i Sverige. 

 

Redovisningsprinciperna är oförändrad jämfört med föregående år, om inget annat anges nedan. 

Tillgångarna redovisas till det lägsta anskaffningsvärde och verkligt värde. 

 

1 Rörelsens intäkter 
Resultaträkningen upprättad den 31 december 2013, gällande för perioden den 1 januari 2013 t.o.m. 

den 31 december 2013. 

Konto År 2013 År 2012 

Tävlingsrelaterade intäkter 3 343 750 3 779 894 

Kursavgifter 630 400 437 000 

Försäljning material 300 12 610 

Administrativ intäkt tävling 296 234 279 230 

Bidrag 2 659 537 2 177 369 

Sponsorintäkter 210 375 362 875 

Återvunna avskrivna kundfordringar  0 146 167 

Övrigt 256 922 513 594 

Summa 7 397 510 7 708 738 

 

2 Övriga externa kostnader 

Konto År 2013 År 2012 

Kanslikostnader - 1 256 161 -944 321 

Representation och uppvaktning - 14 899 -8 721 

Trycksaker - 11 310 -2 686 

Telefon och mobil - 88 413 -103 462 

Sammanträdeskostnader* - 75 -372 

Befarad kundförlust 16 420 -55 086 
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Styrelseersättning 0 0 

Revisionsarvode - 50 000 -53 750 

Övriga kostnader -554 718 -370 526 

Summa - 1 959 156 -1 538 924 

 

3 Personalkostnader 

Konto År 2013 År 2012 

Löner och andra ersättningar - 3 053 861 -2 952 350 

Lagstadgade sociala avgifter - 974 169 -918 966 

Pensionskostnader - 178 189 -155 133 

Särskild löneskatt på pensionskostnad - 42 068 -35 788 

Övriga personalkostnader - 266 289 -260 187 

Summa - 4 514 576 - 4 322 424 

 

 

4  Anläggningstillgångar 

Konto  År 2013 År 2012 

Inventarier   

Ingående anskaffningsvärde 70 657 70 657 

Årets inköp 43 427 0 

Årets försäljning/utrangering - 9244 0 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 104 840 70 657 

Ingående avskrivningar - 70657 -68 808 

Årets avskrivningar - 8685 -1 849 

Årets försäljning/utrangering 9244 0 

Utgående ackumulerade avskrivningar - 70 098 70 657 

Bokfört värde inventarier 34 742 0 
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Datorer   

Ingående anskaffningsvärde 233 705 233 705 

Årets inköp 38 811 0 

Årets försäljning/utrangering - 179 005 0 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 93 511 233 705 

Ingående avskrivningar - 233 705 -228 865 

Årets avskrivningar - 12 808 -4 839 

Årets försäljning/utrangering 179 005 0 

Utgående ackumulerade avskrivningar - 67 508 - 233 705 

Bokfört värde datorer 26 003 0 

Inventarier avskrives på 5 år, datorer avskrives på 3 år. 

 

 

5 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

 År 2013 År 2012 

Förutbetalda licenskostnader  330 100 304 800 

Övriga poster 177 609  49 890 

Summa 507 709 354 690 

 

 

6 Avsättningar  

 År 2013 År 2012 

Stipendiefond 267 000 283 000 283 000 

Införande av nytt administrativtverktyg   0 250 000 

Konferens tävlingsansvariga 0 12 684 

EB & EBC seminarium, skolsamverkan, Arena 
2012, FIBA 33 

0 63 263 

Utveckla unga ledare 0 18 592 
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Domarprojekt 0 90 000 

Matchvärdar för EB 0 60 000 

Fler tjejer som ledare, domare 0 50 000 

Vision och värdegrund 0 30 000 

Summa 267 000 857 539 

     

 

7 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

 År 2013 År 2012 

Periodiserade tävlingsintäkter 1 540 000 1 732 000 1 732 000 

Semesterskuld (inkl. social avgifter) 472 999 372 326 

Revisionsarvode 50 000 50 000 50 000 50 000 

Reseersättning domare december 0 37 540 37 540 

Övrigt 23 636 115 772 

Summa 2 086 635 2 307 638 

 

Tävlingsintäkter har periodiserats med 50% under andra halvåret 2013 utfakturerade startavgifter, 

licenser och reseersättning till domare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






