
Kansliträff 12 februari 2020 
  
Anteckningar 
  
Krallan (Håkan Nilsson) 
  
Nytt namn, ny mail, samma arbetsuppgifter 
Ber alla föreningar att uppdatera loggor och skyltar som ni använder i verksamheten 
Idrottslyften som begrepp finns inte längre 
Idag kan stöd ges till ledarutbildningar, insatser för idrottssvaga områden och behålla 
medlemmar/ledare, allt utanför basketplanen 
  
Granskning LOK-stödet, granskning av ca 30 föreningar senaste gången 
I IOL saknas många gånger rätt angiven ordförande, firmatecknare och andra kontaktuppgifter som 
ska vara uppdaterade på sidan 
Krallan informerar om att Inför kommande granskningar kommer man bl.a. kontrollera hur man 
jobbar med demokrati inom föreningen, hur processen ser ut 
  
Studietimmar som redovisas,  
Basketen har varit stora tidigare men har tappat sedan man gick ut och sa att det var viktigare med 
folkbildning än antalet studietimmar. 
Basketen kan få tillbaka resurser om man hittar bra sätt att arbeta med detta 
Från 1 juli 2020 kommer all redovisning ske digitalt 
  
Frågeställningar är välkomna, kontakta Krallan  
  
Peter Melander - Parabasket 
  
Vad är parasport? 
Idrott för personer med funktionsnedsättning 
Parrarell idrott är grunden till namnet parasport 
  
Stående parabasket, intellektuella funktionsnedsättningar och NPF (för de som inte klarar av den 
vanliga basketverksamheten) 
Rullstolsbasket för rullstolsburna personer, en av få idrotter där man kan bli proffs. 
SBBF har Basketligan special som fått mkt synlighet 
  
Inkluderande idrott för alla, Strategi 2025 
Utvecklingsresa där man kan skapa förutsättningar för personer med funktionsnedsättningar 
Inkluderande idrott kan handla om att man kan spela både i sitt paralag och i ett vanligt basketlag 
(om det är möjligt) 
  
Hur kan vi sprida parabasket till fler föreningar/områden för att möjliggöra att man kan spela i ett lag 
någorlunda nära hemmet 
  
Nuläge 
Rullstolsbasketen minskar - idag endast i Nacka HI och AIK, 2 lag med rullstolsbasket 
Stående parabasketen växer - Alvik, Central, Tyresö och även Täby är på gång 
  
Strategibild framåt 



RF/SISU Stockholm och Stockholm Basket tillsammans 
Samverkan kring aktiviteter, rekrytering och kommunikation 
Fler föreningar som har parabasket 
  
Faktorer för att lyckas 
Coaching för de föreningar som har intresse och behov, Peter Melander tillsammans med Krallan 
Utbildningsinsatser tillsammans med RF/SISU Stockholm 
  
Bilaga ppt 
  
Johan Stark SBBF 
  
Strategi 2025, fokus tillbaka på basket 
Johan har varit 2 år på plats och kan konstatera att man har jobbat brett fram till nu 
Det kommer att smalna av och återgå mer till kärnverksamheten som för SBBF är: 
• Utveckling 
• Tävling 
• Landslag 

  
Regionverksamhet läggs ner i sin nuvarande form 
Historiskt har det handlat om att se vilka som var talanger för elitverksamhet/landslag 
Region gjordes om till en utvecklingsverksamhet med stor verksamhet där man nått ca 25% av 
utövarna i landet.  
Att man nu gör om regionsverksamheten beror främst på två skäl: 
Skäl 1, Individuell spelarutveckling ska ligga på föreningsnivå, inte på förbundsnivå 
Skäl 2, förändrade bidragsformer  
  
Nu kommer regionsverksamheten istället ha regionala basketutvecklare, som arbetar direkt ute på 
föreningarna  
Det görs en utredning om tävlingszoner, hur kan vi säkra kvalitet på verksamheten i hela landet 
Stockholm är priviligierade att ha så många bra matcher som utvecklar spelare men det ser inte 
likadant ute i landet 
Mer pragmatiska lösningar för att möta de olika behoven som finns ute i landet. Tydligt att vi inte kan 
arbeta lika i alla regioner i landet 
6-7 orter för utvecklingsläger för U15 där det kommer bli en tydligare selektering av talanger.  
  
Några insikter: 
• Stora föreningar börjar skaka 
• Ska vi prata vita fläckar eller ska vi prata kvalitet i de föreningar som finns? 
• Övergångar mellan föreningar, tydliggör när det är ok att byta förening 
• Mindre föreningar har ofta spelare representerade i landslagen, mycket tack vare att det inte 

finns någon selektering i mindre föreningar 
• 1-2 spelare per årskull har chans på landslag, lite fler med möjlighet till ligaspel 

  
  
Några korta medskick som avslutning från Johan 
  
• Ta del av den nya spelarutvecklingsplanen 

  
• Easybasket behöver utredas och se hur vi kan utveckla och förändra verksamheten.  

  
• Färre CSR projekt och fler basketspecifika projekt 



  
• Varje förening behöver ha en utbildningsplan för att säkra att ha bra ledarverksamhet. Har 

föreningen bra ledare så stannar spelare 
  
• Samverkan RF/SISU och SBBF för att utbilda ledare i den nya SUPen 

  
  
  
Pure For Sure 
Christina Lidén och Vendela Hasselberg 
  
Doping utanför elitidrotten ökar och projektet Pure For Sure syftar till att utbilda och informera om 
detta 
Oavsiktlig doping genom främst kosttillskott ökar 
Mycket marknadsföring handlar om osunda kroppsideal och stora pumpade muskler 
Utbildning, rådgivning och engagemang 
Målgruppen är ungdomar från 14 år och uppåt. 
  
Utbildningen är digital och består av 5 kapitel följt av reflektion efter varje kapitel 
Man får en bild av vad doping är, risker och biverkningar 
Bland annat berörs: 
Medveten doping 
Myter om doping 
Oavsiktlig doping 
  
Ekmansstiftelsen har genom Pure For Sure möjliggjort att basketen i Stockholm kommer få möjlighet 
att göra den digitala utbildning som de tagit fram, mer information kommer ut inom kort. 
  
  
  
Streamify, Johan Klitkou 
Livestreama matcher i stockholmsserien 
  
Vem gör vad: 
  
• Streamify 

Allt det tekniska, utrustning och personal 
  
• Föreningen 

En kontaktperson/lag 
  
I samband med att en match filmas kommer det sättas upp skylt om att det filmas i hallen samt att 
filmaren kommer vara tydligt profilerad på plats. 
  
Allt som livestreamas lagras också och tanken är att det ska finnas en stor bas med filmade matcher 
Allt samlas på Stockholm Baskets playkanal där varje lag har sin egen "mapp" där föreningens logga 
syns och man kan se lagets matcher 
Lyft det kommersiella värdet att matcherna filmas för samarbetspartners mm 
  
Tävling information, Patrick och Tony 
  
• Sista helgen för klubbspelet är kommande helg 



• 22 februari ska alla matcher vara färdigspelade 
• Vecka 10 börjar slutspelet först med gruppspel för Stockholmsserien 
• Lions Cup spelas alla helger i mars 

  
Finalerna Stockholmsserien 2-3 maj i Åkeshovshallen 
16 maj semifinaler i Lions cup 
17 maj final Lions Cup i Kämpetorpshallen 
  
21-22 mars är sista helgen för alla EB 
Efter det kommer det extraomgångar med spel på stor plan för U12, helgerna efter påsk 
  
Spelprogram för slutspel är klart senast fredag em 
Maila eventuella krockar för två lag som kan påverka matchflyttar 
  
1 maj sista dag för anmälan till nästa säsong 
  
  
EB 8-10 
Svagt intresse i höstas 
Nu är det stort intresse så tanken är att ha ett sammandrag varannan vecka under våren 
  
U11-U12 
Hösten mkt flyttar och ändringar 
På önskemål om längre framförhållning har vi nu färdiga program för hela våren men då är det 
istället alltid något lag som inte kommer (förmodligen pga glömska då det inte längre kommer 
separata kallelser) 
  
Domarhandledningsprojekt våren 2020 
Från nästkommande helg och resten av säsongen 
Syfte är att domarna ska utvecklas och bli trygga i sin roll samt att fler domare ska utveckla sig vidare 
till nästa nivå 
  
Vi har fått in flera händelser om olika värdegrundsärenden 
T.ex. coacher, domare eller publik som uppträder olämpligt i hallarna 
Vi vet också att det ibland är saker som inte fungerar i hallarna 
Vi vill därför påminna om tre olika rapporteringar: 
• Något är fel i hallen, ex trasig korg mm - Maila tavling@stbdf.se och rapportera så meddelar vi 

kommunen 
• Någon visar på dåligt omdöme eller dåligt beteende i allmänhet - Skriv en jag ställer upp 

rapport, Stbdf tar då kontakt med berörd förening för att informera och göra en slags 
handlingsplan som sedan följs upp. 
https://stockholmbasket.se/vardegrund/ (här finns också bra informationsmaterial att arbeta 
med på föreningen) 

• Någon händelse sker som inte är acceptabelt utifrån värdegrund eller att det är direkt 
osportsligt - Anmälan för bestraffning, en rapport som går till disciplinnämnden som utreder 
och bestraffar enligt gällande regler och lagar samt kap 14 i RFs stadgar. 
https://stockholmbasket.se/infor-efter-match/disciplinara-atgarder/ 
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