
  bilaga 6, Årsmöte 25 mars 2021 
 
Motion 1. 

Anmälan till spel i seriesystem. Sker för närvarande under period då klubbarna har dålig 
kontroll över spelartrupp. Särskilt för den åldersgrupp som går ut högstadiet och söker till 
nya skolor.  

Inför höststarten kan klubben möta en helt ny situation efter sommaren. Förändringarna 
leder till att många lag senare dras ur med extra kostnader och merarbete. 

Förslag: För U13-U19. Seriestart vecka 42 med sista anmälningsdag den 15 augusti. 

Alltså förslaget är att man förskjuter allting lite men avslutar säsongen vid samma tidpunkt. 
Alltså spelar färre matcher. 

Spånga den 30 januari 2020. 
Spånga Basketboll Klubb 
 
Kristofer Hahne 

 

  



  bilaga 6, Årsmöte 25 mars 2021 
 
Förslag till beslut: 

Styrelsen föreslår årsmötet att avslå motionen med följande motivering: 

Det är en viktig fråga som lyfts, då vi förstår problematiken kring tidig anmälan, och vi 
uppmuntrar föreningarna att fortsätta ta fram alternativ som kan vara möjliga och 
här kan TU vara ett bollplank för diskussioner och konsekvensanalyser. Det finns som 
sagt en stor förståelse för problematiken men det är tyvärr inte genomförbart i 
dagslägen på grund av ett antal faktorer: 

• Kommunens riktlinjer är att vi ska tillsätta matcher i hallarna så snart som möjligt 
efter tilldelningen, första veckan i juni. Om vi skulle skjuta på serieläggningen skulle vi 
behöva gardera bokningar i hallar för såväl hemma som bortamatch vilket i sin tur 
skulle innebära att vi påverkar halltillgången för övriga idrotter, innan vi bokat av alla 
garderingar som inte nyttjas. Inför nästkommande år skulle vi också få problem att 
motivera detta, samt att vi därmed också frångår den fördelningsmodell som gäller 
för samtliga idrotter idag. 
 

• Vi har kartlagt hur andra idrotter gör idag och både handbollen och innebandyn som 
är de som är närmast vår verksamhet har anmälan i början på maj för samtliga lag, 
alla nivåer. Vi har flyttat nivå 3 och EB till 31 augusti som innebär att den 
serieläggningen görs i aug-okt idag. Om vi skulle flytta hela serieläggningen till 
augusti behöver vi komplettera med ca 4 heltidstjänster i 2 månader för att 
tidsmässigt klara av hela serieläggningen efter 15 augusti. Hela arbetet med 
serieläggning tar ca 1000 timmar. 
 

• Om vi förlägger starten på seriespelet till v 42, enligt förslaget, så innebär det i 
praktiken att vi flyttar seriestart 4 veckor från nu, och vi har snarare behövt starta 
säsongen tidigare pga mängden lag/matcher som vi har idag. Att flytta fram 
seriestarten skulle resultera i att vi behöver minska antalet lag som kan delta i 
seriespelet, dvs minska antal matcher, för att få plats inom de halltider vi har.  
 

• Utöver nämnda skäl tror vi att en flytt av datum för anmälan och serieläggning kan 
göra att föreningarna kommer att uppleva att de får spelschema mm väldigt sent, 
nära inpå seriestart. Det med anledning av att tidsplanen blir väldigt tight oavsett 
bemanning. Det kommer också att inverka negativt på första matchernas 
domartillsättning då vi får väldigt kort om tid att tillsätta domare som görs efter att 
hela serieläggningen är klar.  


