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Styrelsen har ordet 
Verksamhetsåret 2020 skulle vi kunna sammanfatta med ordet inställt, då pandemin 
lamslog idrotten helt i Sverige. Sammantaget har ungefär hälften av basketens tränings- och 
tävlingsverksamhet ställts in under året och det har fått både sportsliga och ekonomiska 
konsekvenser, men också sociala konsekvenser. 

Vi vill ändå lyfta det som faktiskt också har gjorts under året. 

Strategi 2025 
Arbetet med strategin har pågått under 18 månader och såväl styrelse, kansli och föreningar 
har varit involverade i arbetet. 

På årsmötet, som efter tidsförskjutning, kunde genomföras den 22 augusti 2020, klubbades 
den nya strategin med ett tillägg av fokusområden: 

• Utveckla organisation och verksamhet 

• Använda IT som plattform för kontaktytor och effektivisering 

• Samverka med andra för att nå barn och ungdomar 

• Positionera basketen 

• Påverkansarbete för fler anläggningar (tillägg från årsmötet) 

Strategin i sin helhet går att ta del av här 

Föreningsträffar 

Tack vare det snabba skiftet till digitala möten som vi alla fått viss vana i har Styrelsen 
under hösten kunnat erbjuda och träffat flera föreningarna i separata möten. Syftet har varit 
att lyssna in vad varje förening har för behov, vad de har för förväntningar på oss, hur de ser 
på samarbetet med oss som BDF samt lyssna in förslag och framtidstankar.   
Mötena har varit väldigt givande och vi har fått bra feedback där föreningarna har varit 
väldigt positiva till möjligheten att få samtala enskilt och bli lyssnade till. Vid en tidig 
samanställning kan vi se kluster av frågor som återkommer men också behov och förslag på 
lösningar som vi tar till oss och kommer att arbeta med. Resultat kommer att leda till olika 
aktions som vi vill presentera på årsmöte att arbeta vidare med. Förslagsvis olika 
arbetsgrupper, olika synergier mellan stora och små klubbar, delande av kunskap osv. En 
första övergripande analys av mötena presenterades på ordförandeträffen.  

Pandemin 

Vi behöver också lyfta vad pandemin har inneburit för verksamheten 

Den 12 mars 2020, gick ett pressmeddelande ut att all basket i Stockholm ställdes in, och sen 
har det varit en lång och krokig väg för våra basketspelande barn och unga, våra ledare och 
för våra föreningar. På kansliet har vi fokuserat mycket på att hålla oss uppdaterade, vara 
snabba med kommunikationen och vi har också involverat föreningarna genom digitala 
möten, där alla haft möjlighet att lyfta frågor, tipsa om kreativa lösningar och ibland bara att 
för att få ventilera lite frustration. För frustrerade har vi varit, och oron för att tappa 
medlemmar ligger hela tiden och pyr i bakgrunden. Hur kommer basketen se ut när vi 
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världen är normal igen? Många frågor och brist på svar, och när verksamhetsberättelsen 
skrivs har vi ännu inte facit på hur våren 2021 kommer att se ut. Vi vet inte hur träningar 
och matcher kommer att genomföras, men vi vet att kreativiteten flödar och optimismen 
finns, och då står vi beredda. Om vi kommer kunna spela seriespel, ha sammandrag eller 
genomföra våra finalarrangemang i vanlig ordning, återstår att se. 

På kansliet har vi märkt att det är fler som deltar på mötena nu, när vi inte längre behöver 
resa, så även om vi längtar efter fysiska möten så kommer vi fortsätta komplettera med 
digitala möten för att nå fler, vid fler tillfällen. 

Under hösten kom det bistra beskedet om ”den andra vågen” som för oss betydde noll 
verksamhet, vi hann genomföra några veckor med matcher innan det först ställdes in och 
sedan stängdes ner.  

Under dessa veckor när matcher fick spelas utan publik utvecklades vårt samarbete med 
streamingföretaget Streamify, som möjliggjorde att nära och kära ändå kunde följa 
matcherna. Dessutom möjliggjorde det att flera unga fick timanställningar. Jul och nyår blev 
en tid för eftertanke och ofrivillig vila, ingen basket och inget socialt liv. Vi vet ännu inte 
vilka konsekvenser det här kommer att få för basketen i Stockholm, men vi behöver rusta 
oss för en osäker framtid. 

Den 23 november valde Stockholms BDF att korttidspermittera personalen på kansliet, för 
att ta ansvar och spara de kostnader som går. Det är en liten besparing i det stora hela, men 
vi har stor respekt för att vi finansieras av våra föreningar och det betyder vi gör allt vi kan. 
Alla medarbetare har tagit ett stort ansvar under den här tiden genom att vara närvarande 
lite varje dag, för att vi ska upprätthålla en bra support. 

En givande sak som kommit genom pandemins framfart är de olika samarbetena som 
skapats. Vi pratar med varandra, mellan idrotterna, RF-SISU, med kommunerna, smittskydd 
och region. Vi samverkar och strävar efter samsyn, vi har inte alltid lyckats men väldigt ofta. 

 

Utmaningar 

Vi har under året haft uppe ett antal utmaningar som vi vill lyfta lite extra: 

Domare – vi har i år samma antal domare 2019 som vi hade 2014, men antalet matcher har 
under samma period ökat med 1850 matcher, vilket innebär 3700 fler domarplatser.  
Vi som distrikt har idag inga egna utbildningar, vi har heller inga projektmedel eller bidrag 
för att arbeta med få fler och högre utbildade domare. Vi som BDF är beroende av våra 
föreningar för att få fram fler domare och att också alla hjälps åt att skapa goda miljöer, så 
domarna vill fortsätta. Det är en av kärnfrågorna som vi lyft på våra möten med 
föreningarna, såväl på kansli- som ordförandeträffar. 

Vi kommer att fortsatt lägga stort fokus på domare, och det vi har lyckats med under året är 
att påbörja ett domarhandledningsprojekt, i syfte att få fler nivå 1 domare, som är vår störst 
brist. Från och med 2020 har vi en extra avgift för varje deltagande lag som öronmärks för 
just handledning av domare. 

Anläggningar – ett ständigt återkommande ämne som kräver långsiktighet och samverkan 
med andra idrotter. Vi fick under hösten ett nedslående besked om att Kristinebergshallarna 
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skjuts på framtiden, igen. Det har hänt tidigare och händer nu igen, ett otroligt tråkigt 
besked då området kring Kungsholmen helt saknar fullstora idrottshallar. 

På årsmötet lyfte föreningarna vikten av att vi lägger mer resurser för att arbeta för nya 
anläggningar och nu har 8 av de största idrotterna gått samman och kommer att arbeta med 
ett riktat lobbyprogram, för idrottens räkning, som startar i början av 2021 och pågår fram 
till valet 2022. 

Utbildningar – Ett återkommande samtal med våra föreningar rör utbildningar. Det 
efterfrågas enklare och tydligare information, utbildningsportalen upplevs lite komplicerad 
och det finns önskemål om mer lokala anpassningar av utbildningarna. Utbildningarna 
centraliserades 2018 och på SBBF:s årsmöte 2020 röstades en motion igenom som innebär att 
utbildningarna kan återgå i mer regional regi genom ett samarbetsavtal med SBBF. 
Stockholms BDF har påbörjat dialogen med SBBF om hur ett sådant avtal skulle kunna se ut. 

Ekonomi 

På årsmötet fick vi ett medskick från våra föreningar att de önskar enklare och tydligare 
ekonomiska redovisningar. Det medförde att vi tagit fram en redovisning per 
verksamhetsområde, en modell som vi visade på ordförandeträffen, och som vi där antog 
som en modell som vi redovisar i årsmöteshandlingarna som en bilaga till den 
standardiserade årsredovisningen. Den finns längst bak i den här verksamhetsberättelsen. 

Pandemin har även satt sina spår på ekonomin, vilket har bidragit till att styrelsen och 
kansliet vidtagit alla åtgärder som varit möjliga för att spara in på kostnader. Som exempel 
kan nämnas att personalen varit korttidspermitterade, all utbildning för anställda har 
prioriterats bort och alla arrangemangs har ställts om till kostnadsfria lösningar alternativt 
till billigare alternativ. Vi har också prioriterat om och flyttat fram verksamhet när varit 
möjligt. 

Resultatet för 2020 disponeras i enlighet med årsredovisningen, bland annat avsättning för 
osäkra poster relaterade till pandemin samt återställa eget kapital. 

/Styrelsen för Stockholm basket 
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Förtroendevalda och personal  
Styrelsen från 2020-08-22 (flyttat från 25 mars) 
Lars Sandström (ordförande) omval 
Tiina Rossi Ekstam (vice ordförande) omval  
Hans von Uthmann (ledamot) omval 
Rolf Lundgren (ledamot) omval 
Camila Salazar Atías (ledamot) fyllnadsval 
Gustaf Reinfeldt (ledamot) fyllnadsval 
Jenny Håkansson (suppleant) nyval 
Åsa Lindahl (ledamot) 1 år kvar 
Charlotta Bernervall (adj) 

Avgående styrelsemedlemmar: 
Kristina Johansson (ledamot) 
Aseffa Hailu (ledamot) 
Alexandra Tecle (suppleant) 
  
Valberedningen från 220822 (flyttat från 25 
mars) 
Björn Larsson (ordförande) 
Kicki Öhman 
Poria Goniband 

Avgående från valberedningen: 
Tom Hedrup (ordförande) 
Andreas Berntsson  
 
Revisorer 
Marcus Vallas Jönsson, Finnhammars 
revisionsbyrå, nyval 
Patrik Modin (lekmannarevisor) 
  
Revisor som lämnar sitt uppdrag 
Håkan Fjelner, Finnhammars revisionsbyrå 
  
Personal (5,75 heltidstjänster) 
Charlotta Bernervall (VC)  
Blazo Begenisic  
Elisabet Bodin 
Tony Classon 
David Gerges 
David Leman  
Patrik Montgomery  
Patrik Nilsson, vikarie 
 

Tävlingsutskottet 
Rolf Lundgren (ordf) 
Jan Isaksson 
Samir Jones 
Dennis Zalamans 
Andreas Berntsson 
Kenth Bärlin 
Jessica Himo 
Nesrin Panaw 
Tony Classon (kansli) 
Patrick Montgomery (kansli) 

Föreningsutskottet 
Tiina Rossi Ekstam (ordf) 
Jenny Håkansson 
David Gerges (kansli) 

 Marknadsutskottet 
Åsa Lindahl (ordf) 
Camila Salazar Atías 
Charlotta Bernervall (kansli) 

 Anläggningsrådet  
(har i år främst arbetat med anläggningsfrågor 
på ordförande nivå inom flera stora idrotter) 
Lars Sandström (ordf)  
Hans von Uthmann 
Gustaf Reinfeldt 
Charlotta Bernervall (kansli) 

 Disciplinnämnden 
Homan Gerami  
Rafael Kiersz  
Marika Lund 
Kelin Taylor Lundgren 
Negin Tagavi 
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Årsmöte 2020  
 

Årets årsmöte var planerat till den 25 mars 2020, men pga pandemin flyttades årsmötet 
fram. Den 22 augusti 2020 genomfördes årsmötet med 23 ombud närvarande. Christer Pallin 
valdes till årsmötesordförande och Charlotta Bernervall till mötes sekreterare.  

Lars Sandström valdes till ordförande. Hans von Uthmann, Rolf Lundgren och Tiina Rossi 
Ekstam valdes om på 2 år. Camila Salazar Atías och Gustaf Reinfeldt valdes in som 
fyllnadsval i 1 år, för Kristina Johansson och Aseffa Hailu som båda lämnade sina uppdrag 
under pågående mandatperiod. Åsa Lindahl har 1 år kvar på sitt uppdrag. Jenny Håkanson 
valdes in som ny suppleant i 2 år. Alexandra Tecles avslutade sitt uppdrag som suppleant i 
styrelsen, i samband med årsmötet. 

Finnhammars Revisionsbyrå genom Håkan Fjelner lämnade sitt uppdrag som auktoriserad 
revisor för ett år och istället valdes Marcus Vallas Jönsson till ny auktoriserad revisor, även 
han från Finnhammars Revisionsbyrå. Patrik Modin valdes om som ideell lekmannarevisor 
för Stockholms Basketdistriktsförbund.  

Valberedningens representanter valdes fram i form av Björn Larsson som ordförande och 
som ledamöter valdes Kicki Öhman och Poria Goniband. I samband med årsmötet avgick 
Tom Hedrup och Andreas Berntsson. 

Två motioner lämnades in till årsmötet, från Kristofer Hahne, båda dessa beslutades att 
bordläggas och återupptas i befintligt skick på årsmötet 2021 

En proposition lades fram från Stockholms BDF:s styrelse som innehöll fyra att-satser. 
Årsmötet beslutade att återremittera första att-satsen gällande domarrekrytering med 
medskicket att föreningarna behöver ta ett större ansvar att ta fram domare till distriktets 
verksamhet. Övriga tre att-satser bifölls. 

Årsmötet beslutade godkänna Strategi 2025 med tillägget att även lägga till anläggningar 
som ett eget fokusområde. 

Årsmötet beslutade att fördelningen av ombudsröster till Svenska Basketbollförbundets 
förbundsstämma ska omfördelas enligt principen 2 röster för Stockholms BDF:s styrelse, 
övriga 9 röster fördelas med en röst var till de 9 största föreningarna.  
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Tävling 
Easy Basket-verksamhet har genomförts för åldersgrupperna U8-U12. Stockholms BDF 
administrerar delar av denna med organiserade lekar och matcher. Det bedrivs också en stor 
EB-verksamhet i föreningarnas egen regi runt om i distriktet. 

Seriespel har arrangerats för ungdomar U13-U19. Stockholmsserien med seriespel under 
höst/vår och planerat finalarrangemang i Åkeshovshallen i regi av Stockholms BDF och 
Alvik Basket. Dessutom Lions Basket Cup med planerat finalspel i Kämpetorpshallarna i 
regi av Stockholms BDF och Huddinge Basket.  

Stockholms BDF har även administrerat seriespel för seniorer i distriktet för division 3-6. 
Dessutom har Stockholms BDF verkat som administrerande för de distrikts-överskridande 
serierna i division 2 Svealand på dam och herrsidan. Stockholms BDF har också varit 
administrerande för de RM/USM omgångar som spelats i distriktet med matchplanering 
och domartillsättning. 

Administrationen kring seriespel är omfattande och tidskrävande med anledning av den 
stora mängden lag, brist på hallar och tillsättning av domare.  

Tyvärr drabbade pandemin verksamheten så allt planerat spel efter den 10 mars ställdes 
helt in för resten av säsongen. 

Den fortsatta pandemin har inneburit fler inställda arrangemang, som Barton Clinic och 
Barton Camp som var planerat under augustimånad, samt ett planerat basketevenemang på 
Medborgarplatsen i september. 
 
Träningar och matcher var tillåtna i början av säsongen fram till höstlovet, då beskedet kom 
från folkhälsomyndigheten att inga spelare födda 2004 och äldre fick träna och spela 
matcher. Lagen hann precis komma igång med sina serier. Spelare födda 2005 och yngre fick 
fortfarande träna men inte spela matcher. Det innebar att vi endast hann med en 
höstomgång för EB lagen U11-U12 innan alla matcher blev helt inställda. Inga matcher har 
nu spelats från den 1 november fram till 31 december 2020. 

Stockholms BDF har haft några digitala möten med både föreningar och ledare i november 
samt december om den information som förbundet har vetskap om angående seriespel och 
träningar. 

Följande lag har representerat distriktet i Förbundsserierna under säsongen 2019-2020 

SBL Dam: Alvik Basket, Telge Basket 
SBL Herr: Djurgården Basket, Södertälje BBK 
Basketligan Rullstol: Nacka HI 
Basketligan Special: AIK Basket, Alvik Basket Blixtarna, Alvik Basket Blixtarna Jr, KFUM 
Central och KFUM Central Rosenbuskarna 
Basketettan Dam: AIK Basket, Alvik Basket, Djurgården Basket, Huddinge Basket, KFUM 
Blackeberg, KFUM Fryshuset, KFUM Lidingö, Norrort Basket och SBBK Utveckling 
Superettan Herr: KFUM Fryshuset, Alvik Basket, AIK Basket och Norrort Basket 
Basketettan Herr: Akropol BBK, Alvik Basket, Hammarby IF, Huddinge Basket, KFUM 
Blackeberg, KFUM Fryshuset, KFUM Lidingö, KFUM Järfälla och Tälje Knights 
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Domare  
Säsongen startade med en Kickoff i Alviks Kulturhus under ledning av Oscar Lefwerth, 
Poria Goniband och Stockholms BDF. På grund av pandemin fick denna anpassas till att 
köras i tre grupper á 50 personer. Då även en digital möjlighet att deltaga fanns så räknade 
vi in cirka 180 deltagare.  

Med två repetitionskurser och närvaro på ett antal digitala och fysiska kurser för nya 
domare, så blev det totala antalet engagerade domare under året, 270 stycken, vilket är en 
liten ökning från föregående år.  
 
Totalt under året fanns det cirka 11 000 domarplatser i vårt seriespel för U13 till seniorspel 
och cirka 3 000 domarplatser i Easy Basket U11-U12. Det handledningsprojekt som skulle 
stötta unga domare att ta klivet till att döma på helplan, kom igång en kort period i 
september. På grund av pandemin pausades projektet, och matcher ställdes in, varpå antalet 
faktiska domarplatser också minskade. Vi planerar för att återuppta domarverksamheten, 
både på matcher och projektet under våren 2021.  
 
På SBBF:s förbundsdomarutbildning deltog 4 domare från Stockholms BDF. Av antalet 
domare på förbundsnivå kommer 22 av 48 från Stockholm. Av de fem internationella 
domare som Sverige förfogar över är alla från Stockholm. Vi har även en internationell 
domare i rullstolsbasket.  

I december månad arrangerade Stockholms BDF en digital domarträff för de som dömer EB 
U11-U12, tillsammans med Poria Goniband och Leydy Luna Gogolin som handledare. 

Utbildning  
Utbildningsverksamheten har från 2018 överflyttats till att arrangeras av SBBF så inga steg-
utbildningar genomförs längre i distriktets regi. 

Ledarclinics 

Under 2020 kunde inte #BartonClinic20 ordnas som planerat pga pandemin och de rådande 
restriktionerna. 

Barton Camp för barn och ungdomar 

På samma sätt som för clinicen var det inte möjligt att i år anordna ett camp som man gjort 
föregående år. 
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Föreningsutveckling  
 

Föreningsenkät 2.0 

Inom arbetet med föreningsutveckling har analysverktyget fortsatt varit ett prioriterat 
utvecklingsarbete för att kunna effektivisera och konkretisera arbetet med att vara ett stöd 
för utvecklingen av distriktets basketföreningar.  Detta arbete och resultat av 
analysverktyget är det som ligger till grund för arbetet med föreningsutveckling.  

11 september 2020 skickades föreningsenkäten ut till samtliga föreningar i distriktet. 
Verktyget har varit, och är till stor hjälp för föreningarna att själva inventera sitt nuläge, sina 
behov inom föreningsutveckling och får en tydlig kompass för vart och hur insatser ska 
riktas.  

Enkäten har gett 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.  

Den uppgraderade versionen är betydligt mer konkret och bemöter även fler 
utvecklingsområden som vi har identifierat under året som varit. 

Projekt Hållbar förening 

Föreningskoordinator är projektledare för projekt Hållbar förening, ett projekt där 
Stockholms BDF har beviljats stöd från RF-SISU. Projektet har inte kunnat drivas i den takt 
det var tänkt med anledning av pandemin. Vi har under året fokuserat på kartläggning och 
framtagande av metod för projektet. Ett omfattande arbete som gjorts i samarbete med RF-
SISU och styrgruppen för projektet, och vi har landat en metod som vi kommer växla upp 
och arbeta med mer initierat under våren, när verksamheten kan starta upp igen. Metoden 
är kopplad till de behov analysen påvisar utifrån föreningarnas utmaningar. Visionen är att 
skapa en metodhandbok för föreningarna 

Publikkapten 

Bakgrund  

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. Stockholm Baskets föreningskoordinator initierade i detta forum 
konceptet Publikkapten som samtliga förbund nu står bakom och är delaktiga i. 
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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 
ww.publikkapten.com, 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. 

Arbetsgruppen har genom ett mediabolag tagit fram en animerad film och en grafiskprofil 
för den fysiska armbindeln. En ansökan till Arvsfonden är även genomförd och ligger under 
behandling. Det har även genomförts ett pilotprojekt då bland annat Spånga basket testade 
på under hösten att aktivera sina vårdnadshavare med konceptet.  

Workshop/ föreläsning 

För att öka kunskapen kring delaktighet och teamwork så har Stockholms BDF genom 
föreningskoordinatorn varit ute och föreläst för föreningsmedlemmar, spelare, ledare och 
vårdnadshavare. Baserat på den utvärdering som gjorts efter workshops har det visat sig 
vara mycket uppskattat av deltagarna. Detta arbete fortsatte under hösten 2019 och under 
Q1 2020. Runt 120 personer har deltagit på dessa tillfällen, spelare och ledare.  

Detta har i sin tur lett till att flera föreningar skapat eller etablerat ungdomsråd i föreningen.  

Basket i det offentliga rummet 

En annan metod som arbetats fram för att stärka medlemmens roll i föreningen handlar om 
att uppmuntra föreningen och dess medlemmar att arbeta med frågor som berör basket i det 
offentliga rummet. Hur en medlem i en basketförening kan vara med och påverka sitt 
stadsrum. 

Totalt under 2019/2020 har 8 nya kommuner tillsammans med förening aktiverats. 

Berörda stadsdelsförvaltningar i respektive områden har visat starkt intresse för att bygga 
alternativt rusta upp basketplaner i sina områden. Ytor för detta är identifierade och RF-
SISU:s anläggningsstöd är ansökt och kopplat till nyttjandeavtal i vissa av fallen.  

På följande platser pågår dialogen: Farsta, Nynäshamn, Rågsved, Södertälje, Vallentuna, 
Bromma, Täby, Mall of Scandinavia.  

Till vissa av dessa har även Stockholms BDF bidragit med basketkorgar.  
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Parabasket 

En ny inriktning i arbetet med föreningsutveckling, har varit och är Parabasket. Under året 
har vi stöttat Huddinge basket för att komma igång med sin verksamhet, samt jobbat för att 
skapa förutsättningar för Duvbo IK och Botkyrka basket för att starta upp sin para 
basketverksamhet. 

Kompetensutveckling  

Föreningskoordinator har genomgått följande utbildningar via RF-SISU i syfte att vara en 
bättre stödjande funktion till våra föreningar. 

• Ekonomisk och hållbar förening 
• Ledarrekrytering  
• Motivera ideella  

Nya föreningar  

• Älta IF (Basketsektion) 
• Rågsveds IP (Basketsektion) 
• BK Drängarna 
• Odysseas  

Övrigt 

27 fysiska föreningsträffar.  

Där har planering av tydliga handlingsplaner utifrån analyser som tagits fram, processletts 
och i vissa fall, fortsatt arbetet från föregående år. Föreningskoordinatorn har även deltagit 
på diverse klubbträffar, styrelsemöten, varit till stöd för föreningar i värdegrunds och 
visionsarbete, samt stöttat två nya föreningar i sin uppstart. 

Under året har det vi haft fysiska träffar med 27 ungdomsföreningar. 
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Kommunikation 
Under 2020 har den nya hemsidan för Stockholm Basket vidareutvecklats layoutmässigt och 
innehållsmässigt. All relevant information från den gamla hemsidan har flyttats över och 
paketerats om för att vara mer tilltalande. Web-shopen har utvecklats så att den även hanterar 
beställningar av matchflyttar, dispenser osv.  

Under 2020 har fler poddinslag lagts upp på Stockholm Basket Podd och bland annat delades 
några av stipendierna ut digitalt och publicerades i podd-form. 

Under 2020 utökades satsningen på Stockholm Basket Play tillsammans med vår 
samarbetspartner Streamify där vi inför säsongen 20/21 hade som ambition att sända 
samtliga matcher i seriespelet. Den första månaden flöt det på men sedan blev det en del 
problem kring tillsättning av filmare och innan en lösning hade tagits stoppade pandemin 
återigen allt seriespel. 

På Stockholm Basket Play har även material laddats upp under året från äldre finaler och från 
tidigare clinics och allt detta finns nu tillgängligt för alla.   

Under 2020 har mycket av kommunikationen handlat om pandemin och hur det påverkat 
såväl träning som tävling. Vi har arrangerat digitala träffar med föreningar, ledare och spelare 
i olika former. Bland annat ordnades det digitala träffar för varje åldersgrupp i samband med 
serieindelningen inför säsong 20/21. Kansliträffarna har även varit digitala under den här 
perioden och något positivt i detta är att vi har nått fler föreningar och personer som tidigare 
inte haft samma möjligheter att delta på de fysiska träffarna.  

Under sommaren och hösten introducerades Intranätet som en kommunikationsplattform på 
SharePoint, för olika målgrupper för att kunna uppfylla de krav som gäller för GDPR och 
samtidigt kunna nå ut till tränare, domare, ordförande och föreningskontakter med 
information som respektive målgrupp är i behov av. 

I slutet på 2020 hade Stockholm Basket 2479 följare på Facebook och 3071 följare på instagram 
samt 525 följare på Twitter. Det totala antalet på de officiella kanalerna är i slutet på året 6075 
följare. Samma siffra förra året var 5783 följare vilket betyder en uppgång på 292 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 kunnat använda dessa 
i olika material samt på hemsidor, instagram m.m. Bilderna är från olika delar av 
tävlingsverksamheten och belyser Easy Basket, ungdomsserier, seniorspel, slutspel och 
domare samt Barton Clinic.  
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Projekt  
Under året har vi påbörjat de två projekt som vi sökt och fått medel för 

• Hållbar Förening 
• Domarhandledning 

Båda projekten har haft viss verksamhet, men endast i mindre skala pga pandemin och 
inställd verksamhet. Medlen för dessa projekt är ”öronmärkta” och flyttas därför framåt i 
tiden och kommer att användas i den takt som vi kan aktivera projekten. 

Utmärkelser 
Årets Eldsjäl - Nesrin Panaw 

Motivering: 

En person som alltid hjälper andra att prestera på topp. Som alltid ställer upp, oavsett 
uppdrag. Även om det ibland blir långväga resor. Någon som vi på Stockholm Basket haft 
stor glädje att samarbeta med under året. Ovärderlig för tillsättaren. Dessutom är denna 
person verksam som domare, vilket vi ikväll ser som en stor extra bonus. Hon har varit en 
klippa. Årets Eldsjäl är Nesrin Panaw. 

Årets “Jag Ställer Upp” - Hedgvig Bergstedt och Emelie Larsson, Täby 
Basket 

Motivering: 

Hedvig och Emelie är, förutom att spela själva, båda två djupt involverade i Täby Basket. 
Hedvig coachar två lag, sitter i styrelsen, är domaransvarig och ledare på läger. Emelie sitter 
i ungdomsutskottet, coachar ett lag, dömer matcher, är ledare på läger och ”Friday-Nights” 
spontanbasket som föreningen arrangerar. Hedvig och Emelie är unga eldsjälar som sprider 
glädje och engagemang! 

Årets Easy Basket-domare – Ida Wallensteen 

Motivering: 

En person som alltid är glad när man möter henne i hallen. Hon hjälper till trots att hennes 
pass egentligen är slut. När hon dömer är hon rättvis och förklarar för barnen varför hon 
blåser på ett pedagogiskt och trevligt sätt. Årets EB-domare heter Ida Wallensteen. 
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Årets Easy Basket-ledare – Tindra Heyer Mohamoud, KFUM Fryshuset 

Motivering: 

Tindra är en pedagogisk och klok ledare som fått många barn att älska basket. Med 
erfarenheter från både gymnastik och basket så har Tindra en särskild förmåga att skapa 
fantastiska träningsgrupper som växer med kvalitet. Tindra stöttar, tipsar och delar med sig 
av kunskaper till kollegor såväl yngre som äldre. Under pandemin har dessutom Tindra 
ställt upp och tagit hand om flera extra grupper där ordinarie coacher varit sjuka eller inte 
kunnat närvara. 

Årets Domare – Simon Dahling 

Motivering:  

En person som får priset för att alltid sprida glädje på planen. Som alltid är seriös och i tid, 
väl förberedd för match. Tar varje chans att vidareutbilda sig. Med sin kollega eller via egen 
utbildning. Ett föredöme för alla. Årets Domare heter Simon Dahling. 

Årets ungdomsledare - Jassin Mahdy, Spånga Basket 

Motivering: 

Jassin är en positiv ledare som jobbar hårt för en god sammanhållning i laget han coachar. 
Han är engagerad, ställer bra och tydligare krav och ser alla i laget. Han sätter fokus på hela 
människan och inte bara basketspelaren. Han jobbar ständigt med att motivera spelarna till 
att växa som ledare i laget och sår frön i varje spelare att en dag själva bli en ledare. Jassin 
har under kort tid vuxit enormt och är en fantastisk förebild för spelarna i laget och har 
vunnit ett starkt förtroende hos vårdnadshavarna till spelarna. 
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Statistik 
 

  2020 2019 2018 2017 

Antal lag i Stockholmsserien  482 468 458 470 

Antal lag i Lions Basket Cup 232 252 209 217 

Antal lag i EB verksamheten 520 335 335  

Antal seniorlag 76 88 97 97 

Antal föreningar 85 98 98 99 

Antal disciplinärenden 5 8 10 17 

Matchledare A SBBF SBBF 8  

Matchledare B SBBF SBBF 2  

Antal genomförda Steg 1 

Utvecklingstränare nivå 1 

SBBF SBBF 1 8 

Antal genomförda Steg 2 Tränare SBBF SBBF 0 2 

Antal genomförda Steg 2 Domare SBBF SBBF 0 1 

Repetitionskurser domare 8 3  10 11 

Clinics tränare 0 3 5 5 

Statistik domare 2020 2019 2018 2017 

Antal matcher 4231 *) 6460 6241 6029 

Antal domare 270 213 190 264 

Antal nomineringar  8400 *) 11949 11858 12058 

Snitt nomineringar/domare  31,1 *) 47 50,2 45,7 

*) Pga pandemi så genomfördes inga matcher mellan 12 mar-31 maj, samt mellan 29 okt-31 
dec. 
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