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VERKSAMHETSPLAN 2022 
 

Svensk baskets vision: 

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

Verksamhetens är indelad i tre verksamhetsområden: 

• Förening 
• Tävling 
• Kommunikation/Marknad 

 

 

Värdegrund  

Hela människan - Vi vågar - Olikheter är vägen till framgång 

Allas rätt att vara med  Demokrati & Delaktighet 

Glädje, passion och nyfikenhet Rent spel i allt vi gör 
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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 
5. Påverkansarbete för fler anläggningar 

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. 
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PRIORITERADE MÅLOMRÅDEN 2022 

 

 

 

 

 

 
 
 

1. Behovsanpassad 
föreningsutveckling genom 
uppföljning av ”behovsenkäten” 
samt prioriterade projekt. 
 

2. Sträva efter att möjliggöra 
aktiviteter som skapar 
förutsättningar att nå målen med 
5% årlig ökning av lag, samt 
behov av fler domare och ledare. 
 

3. Möjliggöra satsningar inom 
utbildning/utveckling i syfte att 
stärka kompetensen ute i 
verksamheten. 
 

4. Fortsätta den utvecklingsresa vi 
påbörjat inom IT och 
kommunikation, med hjälp av 
tillgänglig teknik och anpassade 
verktyg. 
 

5. Utöka vårt idrottspolitiska 
påverkansarbete, i syfte att få fler 
och bättre basketanpassade 
anläggningar. 
 

6. Skapa fler basketevent, 
mötesplatser och arrangemang, i 
syfte att öka synligheten, och 
attraktionsvärdet av basketen 
samt att tillvarata och öka 
kunskapen.  
 

7. Förstärka resurserna på kansliet 
för att möta behovet av support 
och administration. 
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 PLANERADE AKTIVITETER/EVENT 2022  

• Projekt Domarhandledning återupptas och fortsätter under 2022. 
 

• Projekt Hållbar Förening återupptas och fortsätter under 2022. 
 

• Samverkan mellan nio idrotter som tillsammans jobbar med påverkansarbete för 
fler anläggningar, fortsätter och pågår till valet 2022. 
 

• Parabasketforum 8 februari, samt ytterligare 1-2 under året. 
 

• Kansliträffar – fysiska och digitala träffar under hela året, återupptas. 
 

• Årsstämma 23 mars, Idrottens Hus 
 

• Finalarrangemangen 7-8 maj i Åkeshovshallen, Stockholmsserien  
 

• Finalarrangemang 15 maj i Brännkyrkahallen, Lions Cup 
 

• Ordförandeträffar, en på våren och en på hösten 
 

• Lagträffar digitalt inför serieläggning, under maj månad. 
 

• Domar Kickoff i september, samt löpande träffar utifrån behov (ex träff för nya 
domare och uppsamlingsträffar efter kickoffen) 
 

• Träff med domarföreningen två gånger per år, en på hösten och en på våren. 
 

• Basketevent Medborgarplatsen i september, med seriestart för Stockholmsserien. 
(preliminärt) 
 

• Styrelsens sammanträder ca 8 gånger per år samt att styrelse och kansli har två 
Strategidagar innan säsongstart varje år. 

 

Utöver dessa planerade aktiviteter kommer vi möjliggöra mötesplatser, forum och 
workshops för olika målgrupper och ämnen. 
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Fotograf: Josefine Tolleman 

 

 EKONOMISK PLAN 2022  

 

 Budget 2020 Utfall 2020 Budget 2021 Utfall 2021 Budget 2022 

Kalkyl Tävling      

Intäkter 5 160 000 5 426 723 5 581 500 5 769 157 5 823 850 

Verksamhetskostnader -2 030 000 -1 220 085 -1 946 500 -1 218 487 -1 916 500 

Kanslikostnader -854 100 -684 590 -861 700 -758 825 -864 500 

Personalkostnader -2 605 850 -2 234 957 -2 740 297 -2 659 912 -3 365 180 

Summering -329 950 1 287 091 33 003 1 131 932 *) -322 330 

Kalkyl övrig verksamhet      

Bidrag och projektmedel 1 988 000 1 693 458 1 527 125 1 676 689 2 177 549 
Övriga verksamhetsintäkter      102 000 

Verksamhetskostnader -100 000 -7 875 -92 125 0 -45 125 

Kanslikostnader -459 900 -328 626 -328 626 -328 626 -415 625 

Personalkostnader -1 403 150 -1 203 438 -1 203 438 -1 203 438 -1 462 220 

Summering 24 950 153 519 -97 064 144 625 356 579 **) 

 

Noteringar:  

*) Överskottet från tävlingsverksamheten 2021 fördelas på återstartsstöd, återskapande av eget kapital och 

avsättningar för kommande verksamhet 

**) Överskottet på övrig verksamhet, balanseras mot underskottet på tävlingsverksamheten 
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