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Styrelsens berättelse  
Verksamhetsåret 2019 kan sammanfattas med att intresset för basketen i distriktet ökar men att 
utmaningarna med idrott i ideella former blir allt svårare. Föreningarnas främsta utmaningar idag är 
svag ekonomi, tidskrävande administration och att rekrytera ideella krafter för ledar- och 
styrelseuppdrag. 

Idrottshallarna i Stockholm räcker inte till för den verksamhet som vi önskar bedriva och det 
begränsar oss i att utveckla sporten med nya spelformer och mer spontanbasket. Det medför att vi 
kan vänta oss fortsatta utmaningar att kunna växa och bli fler och vi lägger därför ett större fokus på 
att befintlig verksamhet kan utvecklas. Stockholm Basket har därför tillsatt ett anläggningsråd som 
arbetar med frågan. 

De 12 finalerna i Spalding Basketshop Cup 2019, representerades av 11 olika föreningar och under de 
10 finalerna i Lions Cup 2019 deltog också 11 stycken föreningar, alla från distriktet. 

Ett nytt samarbete med Charles Barton startade i år med en pilot på en camp i augusti för spelare 
mellan 13-17 år och som samarbetspartner till projektet var Samhällsbyggnadsbolaget som gick in 
och sponsrade del av campen. 

Barton Clinic hade i år två upplagor, en endagsclinic den 6 januari och en tredagars 16-18 augusti. 

Träffen för ordföranden den 7 november var representerad av en bra blandning av föreningar som 
hade ett stort engagemang och många bra diskussioner. Huvudinriktningen på träffen var strategi 
2025 där alla ordföranden delades in i grupper för en workshop där de bidrog med sina tankar kring 
basketens möjligheter och utmaningar.   

Vi har under året haft fortsatt svårt att ha två domare på alla matcher vilket är en följdverkan av att 
utbildning 2.0:s implementering resulterade i ett långt uppehåll av utbildningar. I slutet av året hade 
2019 hade vi ändå lyckats slussa in närmare 100 nya domare som kan döma EB. Den fortsatta 
utmaningen blir nu att lotsa dessa domare vidare så vi kan tillmötesgå det stora behovet av domare 
på U13-U16 matcherna. Vi har fått ett projektbidrag beviljat från RF/SISU Stockholm på 50 000 som 
öronmärks för handledning av domare i syfte att få fler domare som är nivå 1 domare. 

Ekonomi 

Resultatmässigt landar vi på ett positivt resultat i linje med budget. Året har inneburit stora sparkrav 
och alla på kansliet har tillsammans bidragit till att vi klarade att landa på positivt resultat, främst 
genom besparingar på personaltimmar och ett kostnadseffektivt arbete. Ekonomin kommer även 
fortsatt att vara en utmaning för att klara av de kostnader som krävs för att bedriva de ganska 
omfattande administrativa funktionerna som verksamheten i Stockholmsdistriktet kräver. 

 

Mars 2020 
Styrelsen för Stockholm basket  
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Förtroendevalda och personal  
Styrelsen från 190319 
Lars Sandström (ordförande) 
Kristina Johansson (vice ordförande) Omval 
(avgått per den september 2019) 
Hans von Uthmann (ledamot) 
Rolf Lundgren (ledamot) 
Tiina Rossi Ekstam (ledamot) 
Aseffa Hailu (ledamot) Nyval 
Åsa Lindahl (ledamot) Nyval 
Alexandra Tecle (suppleant) 
Charlotta Bernervall (adj) 

Styrelsemedlemmar som lämnade sina poster 
vid årsmötet: 
Tomasz Pieniazek 
Christer Stjernborg 
 
Valberedningen från 190319 
Tom Hedrup (ordförande) 
Andreas Berntsson  
Kicki Öhman 
Revisorer 
Håkan Fjelner, Finnhammars revisionsbyrå 
Patrik Modin (lekmannarevisor) 
 
Personal  
(5,75 heltidstjänster) 
Charlotta Bernervall (VC) 
Blazo Begenisic  
Elisabet Bodin 
Tony Classon 
David Gerges 
David Leman  
Patrik Montgomery  
Patrik Nilsson, vikarie 
Arnon Pinner, vikarie 
 

Tävlingsutskottet 
Rolf Lundgren (ordf) 
Jan Isaksson 
Samir Jones 
Dennis Zalamans 
Andreas Berntsson 
Kenth Bärlin 
Alexandra Tecle 
Jessica Himo 
Tony Classon (sekr) 
Patrick Montgomery 
 
Anläggningsrådet  
(har i år främst arbetat med anläggningsfrågor 
på ordförande nivå inom flera stora idrotter) 
Lars Sandström (ordf)  
Hans von Uthmann 
Svante Bengtsson 
Charlotta Bernervall (sekr) 
 
Disciplinnämnden 
Johan Strömbäck  
Homan Gerami  
Rafael Kiersz  
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Årsmöte 2019  
 

Christer Pallin valdes till årsmötesordförande och Charlotta Bernervall till mötes sekreterare. 17 av 
distriktets föreningar närvarade på årsmötet som ägde rum på StBDF:s kanslilokaler i Sickla den 19 
mars 2019.  

Lars Sandström valdes till ordförande. Kristina Johansson valdes om på två år, Hans von Uthmann, 
Rolf Lundgren, Tiina Rossi Ekstam och Alexandra Tecle har ett år kvar på sina mandat. Åsa Lindahl och 
Aseffa Hailu valdes in som nya ledamöter på två år. 

I samband med årsmötet avgick Tomasz Pieniazek och Christer Stjernborg. Finnhammars 
Revisionsbyrå genom Håkan Fjelner valdes som auktoriserad revisor för ett år och Patrik Modin som 
ideell lekmannarevisor för Stockholms Basketdistriktsförbund.  

En proposition var inlämnad till årsmötet 2019 gällande nya ekonomiska riktlinjer. Årsmötet 
beslutade att bifalla förslaget att ge styrelsen i uppdrag att ta fram nya ekonomiska riktlinjer. 
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Tävling 
Tävlingsverksamheten inom Stockholms BDF har totalt sett ökat under året.  

Easy Basket-verksamhet har genomförts för åldersgrupperna U8-U12. StBDF administrerar delar av 
denna verksamhet men det bedrivs också stor Easy Basket-verksamhet i föreningsregi runt om i 
distriktet. 

Precis som tidigare år har två varianter av seriespel arrangerats för ungdomar 13-19, SBC där 
finalerna arrangerades i samarbete med Täby Basket i Tibblehallen, samt Lions Basket Cup som 
arrangerades i samarbete med KFUM/K Huddinge i Edbohallen och Östra gymnasiet. 

Utöver detta har StBDF administrerat seniorserier inom distriktet för division 3-6. StBDF har även 
verkat som administrerande BDF för de distrikts-överskridande serierna i division 2 Svealand på dam- 
och herrsidan. 

Administrationen kring seriespelen är ganska omfattande och tidskrävande mycket pga den stora 
mängden lag, bristen på hallar och tidskrävande att tillsätta domare och idag är det ca 3 
heltidstjänster som löpande jobbar med tävlingsadministration.  

Följande lag representerade distriktet i förbundsserierna under säsongen 2018-2019 

Basketligan dam: Alvik BK och Telge Basket. 
Basketligan herr: Södertälje Kings. 
Basketligan rullstol: Nacka HI och AIK Basket. 
Basketligan special: KFUM Central, Alvik Basket, AIK Basket och KFUM Fryshuset 
Basketettan dam: BG Fryshuset, KFUM Blackeberg, KFUM Lidingö, AIK Basket,  
SBBK Utveckling, KFUK/KRUM Huddinge, Alvik Basket och Täby/Djursholm Norrort. 
Superettan herr: AIK Basket, Alvik Basket, Fryshuset och Djurgården Basket (som vann superettan 
och avancerade till SBL säsongen 2019/2020) 
Basketettan herr: BG Fryshuset, KFUM Blackeberg, KFUK/KFUM Huddinge, Akropol BBK  
KFUM Lidingö, Hammarby IF och Täby/Djursholm Norrort 
 
Stockholms Basketdistriktsförbund vill gratulera följande segrare i RM-USM: 
AIK Basket, Herrar U17 
AIK Basket, Pojkar U15 
Åkersberga Basket, Pojkar U16 
Spånga Basket, Flickor U16 
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Domare  
Under säsongsstarten anordnades en kickoff för domarna med 182 deltagare. Platsen var 
Bagarmossens Folkets Hus och utbildare var Oskar Lefwerth och Blazo Begenisic. Två uppföljande 
repetitionskurser anordnades under hösten för att fånga upp de som inte deltog på kickoffen. Vid 
årets slut hade vi 213 domare som har varit på träff och också har dömt under hösten. Vi har haft 
fortsatt svårt med att ha två domare på varje match under hela 2019, vilket är en konsekvens av att 
inga eller för få utbildningar genomfördes under hela 2018. Vi ser dock äntligen ett positivt 
trendbrott och vi har idag utbildat ca 140 domare på listan som är matchledare eller nivå 1. På SBBFs 
förbundsdomarkurs som startade under hösten deltog 4 domare från Stockholmsdistriktet.  

Utbildning  
Utbildningsverksamheten flyttades under 2018 till att arrangeras av SBBF så inga steg/nivå-
utbildningar genomfördes i distriktets regi. 

Ledarclinics 

Året började med en Barton Clinic Mid-Season Special den 6 januari vilket var en endagsclinic riktad 
mot coacher för barn och ungdomar. Föreläsare var Jeremiah Boswell och intresset var stort. Totalt 
deltog 130 personer under dagen.  

Den 14-16 augusti 2019 anordnade StBDF och Charles Barton en clinic för basketledare. Utbildningen 
gick under namnet #BARTONCLINIC19 och riktade sig i första hand till ledare inom StBDF:s område, 
men även för resten av landet och andra delar av världen. Det var möjligt att boka upp sig på olika 
paket/dagar och fredagen var dedikerad till barn och ungdom. Totalt 105 personer deltog i clinicen 
som åhörare.  

Föreläsare under #BARTONCLINIC19 var Jeremiah Boswell, Hugo Lopez, Rex Kalamian, James Scott 
och “surprise guest” var ingen mindre än NBA-stjärnan Jimmy Butler. Charles Barton höll i 
panelsamtalet och modererade frågor runt föreläsningarna.  

Barton Camp för barn och ungdomar 

Nytt för Barton-konceptet var att Stockholm Basket tillsammans med Charles Barton arrangerade en 
träningscamp samma vecka som Barton Clinic som gick under namnet “Barton Week 33”. Lägret 
riktade sig till barn och ungdomar 13-18 år och arrangerades som ett dagläger måndag-tisdag-
onsdag. Jeremiah Boswell var head coach på campen och dessutom deltog förutom Charles Barton 
även hans två söner Brandon och Charles Jr samt David Leman. I ett speciellt samarbete med 
Samhällsbyggnadsbolaget skapades möjligheten att bjuda in 20 deltagare som inte hade samma 
möjligheter att delta på lägret. Totalt deltog 45 spelare på lägret.  
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Föreningsutveckling  
Analys- och föreningsinventering 

I februari 2019 skickades en föreningsenkät ut till samtliga föreningar i distriktet som besvarades av 
nästan samtliga barn- och ungdomsföreningar. Enkäten har varit och är till stor hjälp för föreningarna 
att själva inventera sitt nuläge och behov för att identifiera vart insatser ska riktas. Detta 
effektiviserar även handlingskraftiga förenings dialoger inför dom fysiska träffarna. 

Enkäten har skapat indikationer på vad vi som distriktsförbund bör tillhandahålla för stöd och verktyg 
som kan hjälpa till att utveckla föreningen utifrån föreningens egna behov och resurser. Enkäten har 
även skapat en statistisk bild som ger en överblick över vilka behov som föreningarna i Stockholm 
står inför i sin helhet. 

Exempel på vad som framkommer av enkäten: 

• 80% av distriktets barn- och ungdomsföreningar arbetar med en tydlig vision och 
värdegrund.  

• 50% av distriktets barn och ungdomsföreningar saknar ett informationsdokument att ge till 
vårdnadshavare för ny medlem. 

• 50% av alla föreningar saknar en krishanteringsplan. 
• 40% av alla barn och ungdomsföreningar saknar en handlingsplan för att motverka sexuella 

trakasserier. 
• 85% av distriktets barn- och ungdomsföreningar har ingen representant i styrelsen som är 

under 18 år. 
• 55% av distriktets barn- och ungdomsföreningar uttrycker att föreningsutveckling är det 

område som dom önskar mest stöttning inom. 

Föreningarnas största utmaning 

• Att fylla behovet av ledare/coacher 
• Att skapa engagemang bland vårdnadshavare 
• Administration 

Det som också framkommer i analysen av föreningsenkäten är olika tillvägagångssätt för hur man 
bemöter sina respektive utmaningar på. Exempelvis Vad man kan göra för att öka antalet ledare i en 
förening, som i sin tur leder till nästa intressanta steg i processen som är Hur man kan göra för att 
öka antalet ledare i en förening. 

Vårdnadshavare 

Tydligt är att omsättningen av ledare är en stor utmaning. Vi har tillsammans med bland annat 
fotbollens distriktsförbund och RF/SISU Stockholm skapat 8 stycken utbildningstillfällen i coachande 
föräldraskap. Vi har även tillsammans med RF/SISU Stockholms basketkonsulent skapat punktinsatser 
hos vissa föreningar kopplat till engagemang och vårdnadshavare vilket i vissa fall har resulterat i ett 
föräldraråd.  



 
Bilaga 1, Årsmöte 24 mars 2020 

 

Publikkapten 

Det har påbörjats ett samarbete mellan föreningskoordinatorerna inom de fem största sporterna i 
Stockholm, en samsynsgrupp med syfte att definiera gemensamma behov och utveckla olika 
samarbeten. En sådan satsning har påbörjats med att verka för ökad trygghet på våra olika 
idrottsplatser, kallat ”Publikkapten” 

Metoden som med ett enkelt koncept kunde applicera som ett värdegrundsarbete går i korthet ut på 
att: 

Under varje matchtillfälle fördelas två kaptensbindlar ut i föräldragruppen. Dessa personer blir för 
detta tillfälle samtalsledare (kallat Publikkapten). 

● Publikkapten drar på sig armbindeln och samlar gruppen för att sedan surfa in på 
www.publikkapten.com (som länkas från Stockholm Baskets hemsida), varje vecka publiceras 
här en ny fråga som rör barnens idrottande. 

● I mindre grupper besvarar sedan föräldrarna frågan under några minuter, så kallat 
”micromöte” inleds. 

● Publikkapten svarar på tre enkla frågor på hemsidan, primärt för statistiska underlag. 
● Vid nästa matchtillfälle får två nya anhöriga möjligheter att vara publikkapten. 

Workshop/ föreläsning 

Över 150 ledare/ spelare har under året deltagit på forum med fokus på att öka kunskapen kring 
delaktighet och teamwork.  Målet med dessa forum har varit att stärka kunskapen kring vad 
inkludering har för effekt på en grupp, samt psykosociala effekter av ökat engagemang med en 
modell som baseras på, spelaren, medmänniskan och medspelaren. 

Totalt under 2019 har vi bidragit till 5 stycken intressanta processer kring byggande av nya eller 
upprustning av befintliga basketplaner. Ett exempel är samverkan mellan bostadsbolaget Signalisten, 
RF/SISU Stockholm och AIK basket med byggstart för en ny basketplan under 2020. 

Barnkonventionen 30 år 

Stockholm Basket initierade en tävling i samband med Barnkonventionens 30 års dag där vi 
uppmuntrade föreningar att låta ledare under 18 planera och leda träningar under v 47 och sen filma 
och lägga upp sin aktivitet på Instagram med #basketvecka47. 

Övriga insatser 

Behoven skiljer sig åt mellan föreningarna. I många fall har det handlat om att säkerställa 
hygienfaktorer som administration och föreningskunskap. I andra fall har fokus legat på att utveckla 
och växla upp det som är befintligt. Värdegrundsarbete, ökad delaktighet, ungdomsdemokrati, 
effektivisering av styrelsearbete, samt föräldraengagemang etc. 

Övriga aktiviteter som vi har stöttat föreningarna med är t.ex. att ordna spontanbasket tillfällen och 
Drive in verksamheten i föreningarna. Vi har också varit ett till stöd för föreningar i värdegrunds och 
visionsarbete, samt stöttat två nya föreningar i sin uppstart. 

Under året har vi haft ca 60 st fysiska träffar med 36 av Stockholms 40 ungdomsföreningar 

http://www.publikkapten.com/
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Kommunikation 
Under 2019 har ny hemsida för Stockholm Basket lanserats under webbadressen stockholmbasket.se. 
Den nya hemsidan har ett bättre gränssnitt, integrerad web-shop och fungerar bättre oavsett vilken 
typ av enhet man jobbar med.  

Under året har information flyttats över från de gamla sidorna och det är ett pågående arbete så att 
såväl historisk information finns med samt aktuell information uppdateras löpande.  

Under våren 2019 lanserade Stockholm Basket en Podd med intervjuer i ljudform under slutspelet och 
finalspelen. David Leman och Patrick Montgomery har gjort intervjuer och redigering för att kunna 
lägga upp inslagen. Årets sista månadens profil gjordes i poddformat istället för textat reportage med 
målet att få fler att vilja ta del av innehållet. Ett 20-tal poddinslag har gjorts under 2019.  

Under våren lanserades även Stockholm Basket Play på vår samarbetspartner Streamify där clinics från 
Barton Clinic under året laddats upp. Även finalerna i slutspelet 2019 sändes via Streamify och finns 
tillgängliga där för de som vill se på matcherna i efterhand. 

I slutet på 2019 hade Stockholm Basket 2311 följare på Facebook och 2956 följare på Instagram samt 
516 följare på Twitter. Det totala antalet på de officiella kanalerna är i slutet på året 5783 följare. 
Samma siffra för ett år sedan var 5421 följare vilket betyder en uppgång på 362 följare under det 
gångna året.  

Tillsammans med fotograf Josefine Tolleman har Stockholm Basket kunnat utöka antalet bilder från 
vår verksamhet och dessutom med fullständiga rättigheter att använda dessa i olika material och på 
hemsidor, instagram m.m. Bilderna är från olika delar av tävlingsverksamheten och belyser Easy 
Basket, ungdomsserier, seniorspel, slutspel och domare samt Barton Clinic.  

Projekt  
Under året har vi inte haft några aktiva projekt. I slutet av året beviljades pengar för två projekt som 
startar i början på 2020 

Ett domarhandledningsprojekt med målsättning att stötta och handleda EB domare för att ta steget 
att bli nivå 1 domare, men också att handleda nivå 1 domare till att bli tryggare i sin roll och utvecklas 
som domare. 

Det andra projektet som beviljats är “Hållbar Förening” ett 2-årigt projekt som ska stötta föreningar 
med bra verksamhet, och som behöver hjälp inom organisation och ekonomi för att kunna tackla de 
utmaningar som många föreningar har idag. 
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Utmärkelser 
Årets Eldsjäl - Sanella Petrovski, FUBB Basket 

Motivering: 

Sanella uppfyller allt; jag ställer upp, kamratskap, ledarskap, styrelse, en extra mamma! En 
karismatisk ledare och förälder inom basketvärlden, som alltid ser alla andra och deras behov och 
önskemål. Hon gör så att alla barnen trivs, känner sig välkomna i föreningen med en positiv energi 
och glimten i ögat. Hon är pusselbiten i föreningen och gör allt enklare för alla medlemmar, barn, 
föräldrar eller coacher. Sanella är en ovärderlig eldsjäl som alltid sträcker ut sin hand och hjälper till. 
Sanella har alltid ett leende på läpparna och hälsar på alla, Hon är Vår stjärna! 

Årets “Jag Ställer Upp” -Charlotta Raushagen, Huddinge Basket 

Motivering: 
 
Charlotte blev ensam coach för drygt 30 baskettjejer när coachkollegan hastigt insjuknade. Charlotte 
har hållit igång träningar och matcher för våra tioåriga basketälskare med ett ständigt lugn och 
beundransvärt tålamod. Hon planerar träningar, kalla dubbla lag till matcher och lär ständigt ut 
smarta moves och snygga passningar. Inte nog med att Charlotte ställde upp när det som mest 
behövdes, hon är också en av de roligaste coacher att få jobba med. Att hon också var den som 
kallade på hjälp när kollegan insjuknade visar också på vilken fantastisk medmänniska hon är. 

Årets Easy Basket-domare - Selin Candemir 

Motivering: 

Selin är en domare som visat ett stort intresse och utvecklats under säsongen. Hon har i år dömt Easy 
Basket och vanliga seriematcher och tagit stort ansvar på plan samt för händelser utanför. Selin är en 
förebild för nya domare och står upp för vår värdegrund. 

Årets Easy Basket-ledare - Felicia Nettelbladt, Tyresö Basket 

Motivering: 

Trots sin unga ålder så lyckas Felicia motivera och leda lagets flickor i en positiv utveckling. Flickorna 
har nästan 100% närvaro på träningar och matcher och har också blivit fler genom att kompisar till 
tjejerna i laget som hört allt positivt om laget också vill prova på. Felicia ställer alltid upp på olika 
aktiviteter i föreningen och hon är riktig förebild för klubbens yngre tjejer. 

Årets Domare - Ilias Pistofidis 

Motivering: 

Ilias är en domare med känsla för spelet och har en bra kommunikation med spelare och ledare. Har i 
år hunnit med att döma fler matcher då Ilias inte coachar lika mycket. Är bestämd när han blåser i 
pipan och har framtiden för sig om han väljer att satsa som domare. 
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Årets ungdomsledare - Christofer Vinals Sundström, Hammarby Basket 

Motivering: 

Christofer gör i år sin andra säsong som tränare och i år har han även dragit igång 
nybörjarverksamhet för ungdomar på gymnasiet som till och med gjort matchdebut i Lions cup vill 
spela riktiga matcher att engagera sig i föreningslivet som funktionärer. Chris är en riktig doer och 
hans stora engagemang har smittat av sig till både nya & gamla spelare. Hans brinnande basketglöd 
har tänt många nya eldar runt om i Stockholm, både hos spelare och funktionärer. 

Statistik 
 

  2019 2018 2017 2016 

Antal lag i Spalding Basketshop Cup 468 458 470 381 

Antal lag i Lions Basket Cup 252 209 217 187 

Antal lag i EB verksamheten 335 335  729 (hela distr.) 

Antal seniorlag 88 97 97 102 

Antal föreningar 98 98 99 99 

Antal disciplinärenden 8 10 17 16 

Matchledare A SBBF 8   

Matchledare B SBBF 2   

Introduktionsutbildning tränare SBBF 9 (SBBF) 19 (GK) 17 (GK) 

Antal genomförda Steg 1 

Utvecklingstränare nivå 1 

SBBF 1 (SBBF) 8 4 

Antal genomförda Steg 2 Tränare SBBF 0 (SBBF) 2 2 

Antal genomförda Steg 2 Domare SBBF 0 (SBBF) 1 1 

Repetitionskurser domare 3  10 11 10 

Clinics tränare 3 5 5 10 
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Statistik domare 2019 2018 2017 2016 

Antal matcher 6460 6241 6029 5629 

Antal domare 213 190 264 245 

Antal nomineringar  11949 11858 12058 11258 

Snitt nomineringar/domare  47 50,2 45,7 46,1 
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