
Anteckningar kanslimöte digitalt, 23 april 2020 
 
Anmälan 
  
Tony: 
• Tidsplan som vanligt 
• Vid osäkerhet, anmäl säkra lag och återkom med fler så försöker vi lösa det 
• Påminnelse samt datum för digitala möten med alla åldersgrupper 

  
Ta hand sina medlemmar i Coronatider 
  
Angelica Täby Basket, Hur ser det ut gällande övergångar nu, när säsongen har avslutats tidigare? 
  
Jonas Morin Huddinge Basket, önskar snabbare reaktioner från StBDF och SBBF, efter 
riktningsförändringar gällande rekommendationer 
  
Krallan, trygg idrott och ta ansvar för att inte sprida smittan 
  
Orkan, påbörjat att få kontakt med FHM 
  
Tony Duvbo IK, coronagrupp, flera idrotter, tryck från ledarna, gå in med individuell träning, går ett 
lag in så behöver det också kompenseras med en utomhusträning. 
  
Kommunikation mellan föreningar 
  
Angelica Täby Basket, kan vi definiera säsongen, för att underlätta när det är ok med övergångar 
Föreningarnas ansvar att kontakta varandra gällande övergångar 
  
När är säsongsstart och slut? 
Uppdrag till TU att ta fram fasta datum för säsongsstart och slut 
  
  
Projektbidrag 
Orkan SBBF 
  
• Söka för material 

• Verksamhet utomhus, ex 3x3 
• Tips om golv och korgar från SBBF 
• Golv, hänvisning till anläggningsstöd hos RF/SISU 
• Träningspaket från Basketshop 
• Manual för att ansöka om bidrag 

  
Krallan meddelar att även dom kan bistå vid eventuell omställning av verksamhet 
  
Coronatider 
• Jonas Morin, Huddinge Basket tipsar om att kolla varandras inlägg, och att mf sporten nu när vi 

är utomhus mer 
att också ringa sina spelare för att höra hur dom mår, ren omsorg 

• Helen Alpstig RF/SISU Stockholm, bjud in till delaktighet i nya forum, barn och ungdomsgrupper 
som själva får vara med och forma verksamhet, delaktighet. Föreningar en uppdaterad 
handlingsplan för hur man agerar när ett barn och ungdomar. 

• Krallan RF/SISU Stockholm, öppna digitala forum där man är välkommen, utan fast agenda 



Orienteringsförbundet har tagit fram en app med alternativa aktiviteter, Krallan skickar länk 
Påminna om enkät för ekonomiska konsekvenser för föreningen, öppen till 30 april 
LOK-stöd, fortsätt att redovisa 
Krallan meddelar att det finns stor möjlighet att köra digitala aktiviteter, kontakta Krallan för 
mer information och hjälp 

  
Vi kommer fortsatt ha större möjlighet att delta digitalt på kansliträffar meddelar Stockholm Basket 
 


