
Anteckningar från kansliträff 14 november 
 
Tävlingsinformation licenser, seriespel nästa år 
  
Tony drar alla datum att hålla reda på, se ppt bilaga 
  
Genomgång av slutspelet som ser lite annorlunda ut från denna säsong 
Tony har varit i kontakt med SBBF gällande den nya SUP:en som numera heter "Ramverk för 
spelarutveckling" 
Den kommer publiceras i utbildningsplattformen inom ett par veckor. Tävling, domare och den 
geografiska kartan kommer att inkluderas i processen och förhoppningsvis kommer 
tävlingsbestämmelserna från säsongen 2021/2022 vara helt anpassade efter det nya ramverket. 
  
Patrick och David Leman informerar om licenser där alla laglicenser är klara så om något lag vill lägga 
till spelare till sin laglicens så skicka ett mail till tavling@stbdf.se 
Vi kommer påbörja licenskontroller från nu 
Föreningarna uppmanas att registrera sina EB spelare för att statistiken ska bli så korrekt som möjligt 
eftersom det ligger till grund för bl.a. bidragsnivåer. 
  
Diskussion kring dubbla licenser, möjligheten att spela i både förbunsserier och i motionsserier 
Kan vi hanterar övergångar efter 31 januari, frågan bör ställas till SBBF 
  
Barnkonventionen Gerges 
  
Vi behöver mer definiera oss som ledare när vi i något sammanhang leder någon eller några andra 
Med anledning av att Barnkonventionen fyller 30 år den 20 november så kommer vi ha en liten 
happening under vecka 47 med #basketvecka47 där vi uppmuntrar våra föreningar att låta våra barn 
och ungdomar leda alla träningar 
Läs mer om Barnkonventionen och aktiviteten på vår hemsida:  
https://stockholmbasket.se/barnkonvention-fyller-30-ar/ 
  
  
Stockholmsidrotten Krallan 
  
Basketen har fått ca 600 000 i stöd från Stockholmsidrotten 
Återrapporteringen behöver skärpas, annars riskerar föreningar att bli återbetalningsskyldiga 
  
Den 26 november anordnar Stockholmsidrotten en rekryteringsutbildning där en forskare kommer 
som är expert på hur man rekryterar krafter inom ideella sektorn, Aron Skog 
  
Från 2020 blir det ett nytt verksamhetsstöd som alla kommer få mer information om längre fram 
  
Krallan och David Gerges fortsätter sin föreningsturné och om någon förening önskar besök så 
kontakta David  
  
  
Rekrytering av spelare policy 
  
Vi kommer att tillsätta en arbetsgrupp för att diskutera policyn som varit uppe på diskussion igen och 
vi upplever att det i år har varit värre än tidigare.  
Är er förening intresserad av att vara med i en arbetsgrupp som diskuterar det maila till 
tavling@stbdf.se 

https://stockholmbasket.se/barnkonvention-fyller-30-ar/


Ett första möte kommer att vara nu i december. 
  
Tävlingszoner Per Källman 
  
SBBF har startat ett projekt för att se över tävlingszonerna för samtliga tävlingsverksamheter  
Nu görs en nulägesanalys 
  
Frågor som Per arbetar med i sin nulägesanalysen (SWOT) 
• U19 eller U20? 
• BDF med U18 och U20 
• Hur många matcher är lämpligt belastningsmässigt på olika ambitions- och kompetensnivå? 
• Vilka kostnader har föreningarna råd med? 
• Slutspelsproblematiken? 
• När ska tävlingssäsongen starta och sluta? 
• Åldersbegränsningar? 
• Samarbete med övriga nordiska länder? 
• Europeen Youth Basketball League? 
• Nivå Gruppering? 
• Regelanpassning? 
• Tävlingsbestämmelser? 
• Central anmälan och administration 
• SM Status 

  
En kartläggning görs nu för att ta reda på hur många lag som finns i respektive serie och nivå också 
med hänsyn till vart lagen är geografiskt placerade. 
Är det lämpligt att spela mer än en match per helg och hur långt är det rimligt att man ska resa för att 
spela en match. 
Regionsverksamheten och SM påverkar också spelschemat och den geografiska spridningen av 
matcher 
Svårigheter att få ihop spelschema med de begränsade möjligheterna med hallarna. 
  
  
Värdegrunden JSU Patrick 
  
Vi har under hösten haft ovanligt många ärenden som visar på en oroväckande stegring av händelser 
i våra hallar som ger en dålig stämning 
Vi lyfter ett antal exempel på ärenden som inkommit i höst dör både ledare, spelare, publik och 
domare varit inblandade. 
  
Disciplinnämnden får in ärenden som är faktiska händelser som kan bestraffas med avstängning eller 
böter 
Men hur ska vi göra med alla JSU ärenden som kommer in, dvs det är ärenden som mer handlar om 
vår värdegrund där attityder, beteenden och normer ställs på sin plats. 
  
Kan vi se någon statistik som visar på vilka åldersgrupper som är mest representerade i de ärendena 
som kommit in eller kan vi se om det är vissa områden som har mer värdegrundsproblem än andra 
  
Vi kommer att lansera ett nytt projekt från 2020 som heter Publikkapten som bygger på hur vi 
främjar idrottsmiljön i hallarna. Projektet är en punktinsats som vi gör tillsammans med innebandyn, 
fotbollen, handbollen och ishockeyn. 
  
Workshop 



Vad kan föreningen göra för att förbättra atmosfären? 
Hur ska Stockholm Basket agera i "Jag ställer Upp" -ärenden 
  
Redovisning från grupparbete: 
  
Bra material finns och föreningarna upplever att det är bra att använda och hänvisa till 
Föreningarna behöver utbilda sina ledare och att de är ambassadörer  
Kompetenshöjning för att visa på hur viktig ledarens attityd och beteende är och hur den ofta speglar 
beteendet hos både spelare och föräldrar. 
Det är viktigt att värdegrunden appliceras och konkretiseras så händelser som sker följs upp och får 
konsekvenser. 
  
Camilla berättar att man på SBBF har jämfört våra tävlingsbestämmelser med andra länders. Några 
exempel är att vissa länder har att man kan byta coacher och coacha motståndarna under 
matchtillfället eller att man helt enkelt inte har coacher med under matcherna. Dessa exempel är 
från EB verksamhet 
  
Vad kan Stockholm Basket göra mer än det man redan gör nämligen ha den personliga kontakten 
  
Kan vi börja våra EB-omgångar med att starta omgångarna med 15 aktivitet som handlar om 
värdegrunden 
Krallan säger att SISU kan vara en samarbetspart i arbetet med att bjuda in och informera, göra en 
workshop för att lyfta värdegrunden igen. 
  
Utöver de ärendena som kommer in sker en hel del i hallarna som bidrar till dålig stämning. Hur kan 
vi jobba med det ute i föreningarna? 
Vad kan Stockholm Basket göra? 
  
I värderad riktning, en gratis utbildning på utbildningsplattformen 
  
  
  
Nästa kansliträff 15 januari på Alviks Kulturhus, kallelse kommer ut innan jul och vi återinför anmälan 
då vi ser att utan anmälan blir det färre deltagare. 
 


