
                                                                                    
 

VERKSAMHETSPLAN 2020 

 

Svensk baskets vision: 

”Genom gränslös gemenskap och livslång passion skapar vi vinnare för livet” 

           

 

 

 

   

 

 

 

                  

Verksamhetens tre delar: 

• Förening 
• Tävling 
• Kommunikation/Marknad 

Stockholm Baskets värdegrund 
”Jag ställer upp” 

Glädje & Gemenskap 

Demokrati & Delaktighet 

Allas rätt att vara med 

Rent spel 

 

 



                                                                                    
 
Det övergripande målet till 2025 är att erbjuda en kostnadseffektiv verksamhet med stabil ekonomi och samtidigt 
vara både en attraktiv samarbetspartner och arbetsgivare. Då bidrar vi till framgångsrika föreningar i Stockholm 
och tillsammans kan vi nå de målsättningar och strategier som SBBF har till 2025. 

PRIORITERADE STRATEGIER FRAM TILL 2025 

1. Utveckla organisation och verksamhet 
2. Använda IT som plattform för kontaktytor och effektivisering 
3. Samverka med andra för att nå barn och ungdomar 
4. Positionera basketen 

Det ska vi göra genom att  

• Lära av andra organisationer och bidra till att höja kompetensen hos våra föreningar genom att satsa mer 
på ungdomar.  

• Effektivisera administrativa moment och möjliggöra för digitala och virtuella komplement för att utveckla 
pedagogik, inlärning, utveckling, upplevelser och sammanhang 

• Genom våra föreningar jobba närmare skolan, samverka med andra idrotter och ha en ändamålsenlig 
verksamhet för att nå upp till de förväntningar som finns från Svenska Basketförbundet och distriktets 
föreningar.  

• Nå ut bredare genom bl.a. fler event och starka samarbeten  
• Vi vill ligga i framkant med arbetet att stärka mångfalden och fortsätta vara ett föredöme i vårt arbete 

med inkludering, integration och jämställdhet. 

                 

PRIORITERADE MÅLOMRÅDEN 2020 

1. Behovsanpassad föreningsutveckling genom uppföljning av ”behovsenkäten” 
2. I större utsträckning arbeta i olika klustergrupper tillsammans med andra idrotter för att lära av varandra 

och samverka i frågor där vi blir starkare tillsammans, ex anläggningar 
3. Fortsätta att utveckla vår hemsida och arbeta mer med rörligt material som inspirerar i vår 

kommunikation i alla våra mediekanaler 
4. Verka för fler mötesplatser för utveckling av idrotten, idrottspolitisk påverkan och kompetenshöjande 

verksamhet 
5. Skapa fler basketevent för att ökad synlighet och marknadsföring av basketen 
6. Utveckla vår supportverksamhet genom att stötta föreningarna i syfte att stärka basketen, rekrytera och 

utveckla fler ledare/domare samt att skapa idrottsmiljöer för gemenskap och livslång passion för basket. 

 



                                                                                    
 

                  

PLANERADE AKTIVITETER/EVENT 2020 

• Projekt Domarhandledning våren 2020, ska leda till fler domare med utbildningsnivå 1 
• Projekt Hållbar Förening i syfte att utbilda föreningar inom ekonomi och organisationsstruktur för att 

skapa en stabil och hållbar verksamhet över tid. 
• 4 Kansliträffar - februari, april, september och november 
• Årsstämma 24 mars, Quality Globe Hotell 
• Finalarrangemangen 2-3 maj i Åkeshovshallen, Stockholmsserien  
• Finalarrangemang 17 maj i Kämpetorpshallen, Lions Cup 
• Barton Clinic 8-9 augusti 
• Barton Camp 10-12 augusti 
• Domar Kickoff preliminärt 7 september 
• Basketevent i Stockholm City, 11-13 september, med seriestart för Stockholmsserien 
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