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Styrelsens berättelse  
 

Verksamhetsåret 2021 började, som 2020 slutade, med inställd verksamhet på grund av pandemin 

och när året avslutas kan vi konstatera att vi är vi inne i en ny våg där smitta ökar igen.  Under hösten 

har vi ändå lyckats genomföra matchspel som vanligt och intresset för basket ökar i Stockholm, vilket 

vi kunnat följa i olika reportage och att föreningarna vittnar om att de har långa kölistor för att börja 

spela basket. Vi har nu sedan några år vuxit i storlek så pass mycket att endast fotbollen är större i 

Stockholms län. Det visar på att våra föreningar har gjort ett mycket bra jobb de senaste åren för att 

göra basketen populärt bland framförallt våra ungdomar. 

Ekonomiskt så har det gångna året handlat mycket om korttidspermitteringar, återstartsstöd och 

kompensationsstöd. Stockholm Basket beslutade att subventionera avgifterna för att delta i 

säsongens seriespel 2021-2022, vilket genererade en kostnad på ca 1,8 miljoner kronor. Del av stödet 

bekostades genom det återstartsstöd som vi tilldelades av SBBF (RF), samt genom medel som avsatts 

på grund av lägre kostnader under förra säsongen. 

Under året har styrelsen förutom årsmötet i mars haft 2 ordförandeträffar, 2 Strategidagar och 9 

protokollförda styrelsemöten. Samtliga i styrelsen och på kansliet har också under året gått 

utbildningen Introduktionsutbildning i antidiskriminering och normkritik. 

Under våren påbörjades arbetet med att byta tävlingssystem från Fiba Organizer till Profixio. Det har 

inte varit en helt spikrak väg, då nya system alltid innebär nya utmaningar och barnsjukdomar längs 

vägen. Det har varit tidskrävande och vi är inte i mål ännu, då systemet ständigt utvecklas med nya 

moduler och funktioner. Målet är att hela systemet ska vara sjösatt inför kommande säsong 2022-

2023 och det positiva är att vi kommer att få ett system som kan leverera fler funktioner som gör att 

vi kan effektivera vårt arbete och få en mer transparent redovisning av både ekonomi och 

verksamhet. 

 Under hösten tecknades ett samarbetsavtal mellan SBBF och StBDF, som innebär att StBDF från 

årsskiftet 2022 övertar ansvaret för merparten av administrationen och mycket av kontakten med 

föreningarna i Stockholm. Våra föreningar har länge önskat att StBDF ska vara utförare av 

utbildningarna i distriktet, med det nya avtalet möjliggör vi ett steg i den riktningen och vi kommer 

under Q1 2022 att ta fram en plan för vårt samarbete. 

Halltider är fortsatt en trång sektor för basketen, ja för all idrott i Stockholm. Vi har under året startat 

ett unikt samarbete med 9 idrottsförbund, som tillsammans med företaget Wakip, ska eftersträva ett 

förstärkt påverkansarbete mot politiken inför valet 2022. Utöver detta samarbete så har vi en 

ständigt pågående dialog med Stockholms Stad gällande fler anläggningar i Stockholm samt en ny 

mindre evenemangsarena, där även SBBF är med i dialogen. Sakta men säkert tar vi steg framåt i 

processen. Samarbetet med Wakip har redan resulterat i att Stockholms Stad har utökat budgeten 

för 2022 med ca 100 Mkr och gjort att idrotten kommit högre upp på agendan 
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Arbetet med att få fler domare är fortsatt en prioriterad fråga som vi jobbar framåt med i olika 

forum. Bland annat så pågår det en positiv dialog med SBBF och representanter från domarna, vi 

jobbar vidare med handledningsprojektet och SBBF har möjliggjort ett ökat projektstöd till 

föreningarna för domarutbildningar. 

Det ekonomiska resultatet för året landar på ett högre positivt resultat än budgeterat. Det beror 

bland annat på minskade kostnader på grund av inställd verksamhet, samt att det ekonomiska stödet 

blev högre än beräknat.   

Under året har StBDF bytt till en ny logotyp, i linje med svensk baskets gemensamma varumärke. 

Kansliet har också sedan oktober fått en ny adress, då verksamheten flyttade till Idrottens Hus.  

Under våren 2022, är förhoppningen att vi åter kan ha verksamhet som har fått stå tillbaka under 

pandemin, som till exempel finalspel i Stockholmsserien och Lions Basket Cup samt återuppta våra 

projekt “Domarhandledning” och ”Hållbar Förening” fullt ut igen.   

  

Januari 2022, Styrelsen i Stockholms Basketbollförbund 
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Förtroendevalda och personal  
Styrelsen från 210315 

Lars Sandström (ordförande) omval 1 år 

Tiina Rossi Ekstam (vice ordförande) 1 år kvar 

Hans von Uthmann (ledamot) 1 år kvar 

Rolf Lundgren (ledamot) 1 år kvar 

Camila Salazar (ledamot) omval 2 år 

Gustaf Reinfeldt (ledamot) omval 2 år 

Åsa Lindahl (ledamot) 1 år kvar 

Jenny Håkansson (suppleant) omval 2 år 

Charlotta Bernervall (adj) 

Avgående styrelsemedlemmar: inga 

 

Valberedningen från 220822 (flyttat från 25 

mars) 

Victor Sundquist (ordförande) 

Charlotta Åkerhielm 

Dennis Omar 

Avgående från valberedningen: 

Björn Larsson (ordförande) 

Kicki Öman 

Poria Goniband  

 

Revisorer 

Marcus Vallas Jönsson, Finnhammars 

Revisionsbyrå, nyval 

Patrik Modin (lekmannarevisor) 

 

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 
Nesrin Panaw 
Tony Classon (kansli) 
Patrick Montgomery (kansli) 
 
Föreningsutskottet 
Tiina Rossi Ekstam (ordf) 
Jenny Håkansson 
David Gerges (kansli) 
 
Marknadsutskottet 
Åsa Lindahl (ordf) 
Camila Salazar 
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 (våren 2021) 
Rafael Kiersz  
Kelin Taylor Lundgren 
Negin Tagavi (våren 2021) 
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Årsmöte 2021  
 

Årets årsmöte genomfördes 25 mars 2021, men pga pandemin genomfördes det digitalt. Cinnika 

Beiming valdes till årsmötesordförande och Charlotta Bernervall till mötes sekreterare.  

Lars Sandström valdes till ordförande. Camila Atis Salazar, Åsa Lindahl och Gustaf Reinfeldt valdes om 

på 2 år vardera. Jenny Håkanson valdes in som ny suppleant i 2 år. Hans von Uthmann, Rolf Lundgren 

och Tiina Rossi Ekstam har 1 år kvar på sina uppdrag. Inga ledamöter avgick detta år. 

Finnhammars Revisionsbyrå valdes till auktoriserad revisor, representerad av auktoriserad revisor 

Marcus Vallas Jönsson. Patrik Modin valdes om som ideell lekmannarevisor för Stockholms 

Basketbollförbund.  

Valberedningens representanter valdes fram i form av Victor Sundquist som ordförande och till 

ledamöter valdes Charlotta Åkerhielm och Dennis Omar. I samband med årsmötet avgick Björn 

Larsson, Kicki Öhman och Poria Goniband 

Två motioner som bordlades förra årsmötet, låg nu på agendan för detta årsmöte. Bägge inskickade 

av Kristofer Hahne. Årsmötet beslutade att ge avslag på båda motionerna.   

Under årsmötet antogs nya stadgar som trädde ikraft i samband med att årsmötet avslutades. 
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Tävling 
Tävlingsverksamheten inom Stockholms BDF har totalt sett ökat under året.  

Easy Basket-verksamhet har genomförts för åldersgrupperna U8-U12. StBDF administrerar delar av 

denna verksamhet men det bedrivs också stor Easy Basket-verksamhet i föreningsregi runt om i 

distriktet. 

Precis som tidigare år har två varianter av seriespel planerats för ungdomar 13-19 år, 

Stockholmsserien med slutspel i mars-maj månad och Lions Basket Cup för de lag som inte deltager i 

SBC slutspel mars-maj månad.  

 

Det blev inget seriespel från januari till maj liksom finalspelen i Lions Basket Cup och SBC som var 

inplanerade i maj månad fick ställas in pga covid 19. 

 

Utöver detta har StBDF administrerat seniorserier inom distriktet för division 3-6. StBDF har även 

verkat som administrerande BDF för de distrikts-överskridande serierna i division 2 Svealand på dam 

och herrsidan. 

Administrationen kring seriespelen är ganska omfattande och tidskrävande mycket pga den stora 

mängden lag, bristen på hallar och tidskrävande att tillsätta domare och idag är det ca 3 

heltidstjänster som löpande jobbar med tävlingsadministration.  

Följande lag representerade distriktet i förbundsserierna under säsongen 2020-2021 

Basketligan dam: Alvik BK och Södertälje BBK. 

Basketligan herr: Södertälje BBK, KFUM Fryshuset 

Basketligan rullstol: Nacka HI och AIK Basket. 

Basketligan special: KFUM Central, Alvik Basket, AIK Basket och KFUM Fryshuset 

Basketettan dam: BG Fryshuset, Djurgården Basket, KFUM Blackeberg, KFUM Lidingö, AIK Basket,  

KFUK/KFUM Huddinge, Alvik Basket och Täby/Djursholm Norrort. 

Superettan herr: AIK Basket, Alvik Basket och Norrort Basket. 

Basketettan herr: KFUM Fryshuset, KFUM Blackeberg, KFUK/KFUM Huddinge, Djurgården Basket, 

KFUM Lidingö, Alvik BK och Hammarby Basket. 
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Domare  
Årets kickoff genomfördes på Alviks Kulturhus med 170 domare som deltog, varav 27 digitalt. 

Utbildare var Oskar Lefwerth tillsammans med kanslipersonalen. Utöver kickoffen har xx 

uppföljningsträffar genomförts under året. Totalt vid årets slut hade vi 243 domare som har dömt 

matcher under året. I dagsläget är ungefär 1/3 av domarna nivå 1 eller högre, vilket innebär att vi har 

ett underskott på domare i särskilt nivå 1, som är den utbildningsnivå som flest matcher behöver. Vi 

ser en positiv trend i att föreningarna utbildar fler matchledare som även dömer i distriktet, och med 

hjälp av handledning och matcherfarenhet så kommer vi att kunna vidareutbilda många av dessa till 

nivå 1. 

Utbildning  

Under 2021 beslutades att delar av utbildningsadministrationen går över från SBBF till Stockholm 

basket. Detta arbete kommer från distriktet att ledas av föreningsutvecklare.  

Fokus har legat på att skapa en form av ”onboarding process”. Föreningsutvecklare tillsammans med 

kommunikatör har skapat ett kommunikationsmaterial kring detta, som har spridits via hemsida och 

nyhetsbrev.   



9 
 

Föreningsutveckling/ Projekt   
Föreningsutveckling  

Möjligheterna för att arbeta med föreningsutveckling i dess ordinarie form har varit begränsad i och 

med den rådande situationen med pandemi. Trots det har dialoger och digitala träffar och forum 

genomförts med fokus på riktade insatser. Riktningen och fokus har varit att hitta digitala lösningar 

på att bibehålla ungas engagemang i sin förening för att inte tappa basketintresset. Vi har skapat 

digitala träffar för spelare och unga ledare att kunna ha en plattform där målgruppen kunnat tipsa 

varandra, inspireras och inspirera varandra oavsett föreningstillhörighet och där vi på förbundet varit 

ett pedagogiskt bollplank i dessa forum. 

En annan målgrupp som vi skapat digitala forum för är vårdnadshavare. Tillsammans med RF SISU har 

vi skapat och erbjudit föräldrautbildningar och inspirationsträffar för att öka engagemang.  

Ett tredje fokus där vi även tillsammans med RF SISU samverkat kring är Parabasket satsningen under 

2021. Där har vi delvis skapat öppna inspirationsträffar för samtliga föreningar, men även riktade 

satsningar mot specifika föreningar som visat intresse för att erbjuda Parabasket. Ett exempel på en 

förening som startat upp i år är Haga Haninge och ambitionen är att flera andra föreningar startar 

upp under 2022. För flertalet är handlingsplan färdigställd.  

En annan målgrupp där vi tagit ett omtag är nyanlända där vi arbetat med spridandet och 

presentationen av basketens språkfolder och informationsskrift ”Idrott för nyanlända”.  

I och med att SBBF:s stöd för föreningsutvecklare inte varit i den omfattning som tidigare så har även 

uppdraget i sin helhet har anpassats efter resurser och möjligheter. Stockholm har under året varit 

det distrikt som varit drivande och i framkant att skapa en form för uppdraget även för övriga 

distrikt. Arbetsmetoden grundar sig i den form som Stockholm och föreningsutvecklaren arbetat 

fram och ramarna har tillsammans med Westra satt en grund för det fortsatta arbetet framåt.  

Flertalet föreningar har under året haft stöd i olika frågor som rör dess utvecklingsarbete tillsammans 

med diverse konsulenter på RF SISU. Större satsningar med omfattande handlingsplaner så som stöd 

i enskilda utmaningar har bidragit till utveckling och stöd för distriktets föreningar på olika sätt. 

Behoven skiljer sig åt mellan föreningarna. I många fall har det handlat om att säkerställa 

hygienfaktorer som administration och föreningskunskap. I andra fall har fokus legat på att utveckla 

och växla upp det som är befintligt. Värdegrundsarbete, ökad delaktighet, ungdomsdemokrati, 

effektivisering av styrelsearbete. 

Nya föreningar  

Stockholm Baskets föreningsutvecklare har varit till stöd i uppstarten av föreningarna,  

Järna basket 

Konya spor basket 
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Föreningsutskott  

Under 2021 har Stockholm Baskets styrelse tillsammans med föreningsutvecklare startat igång ett 

föreningsutskott med målsättning att bjuda in föreningsrepresentanter till utskottet.  

Utomhusplaner  

Färdigställda: Haninge, Danderyd, Björklundshage, Rågsved 

Underarbete: Hagalund, Täby  

Under året har flertalet dialoger med kommuner och markägare genomförts för att genomföra 

arbetet och produktion av dessa basketplaner. Även processträffar med ungdomar har genomförts 

för att öka delaktighet och ungdomsdemokrati.  

Projekt ”Hållbar förening” 

Syfte:  

Arbetat med att ta fram en metod för att hjälpa föreningarna att vara självgående med ett långsiktigt 

perspektiv. 

Målgrupp: 

Föreningar som saknar organisatoriska förutsättningar att utveckla verksamheten. 

Urval: 

Föreningar som verkar i socioekonomiska svaga områden eller pga andra omständigheter har en svag 

ekonomi och svag organisation. 

Fokus har varit att under 2021 skapa en metod för att arbeta med att utveckla ekonomisk och 

organisatorisk hållbarhet hos förening. För mer info se separat dokument.  

Botkyrka basket:  

Botkyrka basket har varit första förening att delta i projektet.  

Föreningen har ökat sitt medlemsantal med över 60 nya medlemmar samt sponsorintäkter primära 

intäkter och ökade samarbeten. Flera föräldraträffar har aktiverats samt fler ledare har engagerat sig 

i föreningen. Även samverkan med kommun har stärkts och en tydlighet i föreningens 

utvecklingsarbete har gått från förvaltande till utvecklande. Fler lovaktiviteter samt planerade 

spontanbasket event har genomfört utifrån de restriktioner som varit. Föreningen har även ökat sina 

kommunala bidrag och stöd i form av resurser. Se separat rapport för Hållbar förening för mer info.  

Samverkan: Botkyrka kommun, ABF, RF SISU, Botkyrka byggen, Parasport Stockholm,  
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Kommunikation 
Under 2021 har Stockholm Baskets hemsida utvecklats med fokus på bland annat föreningarnas sidor 

och kontaktuppgifter. Under året har även nya logotyper introducerats för Stockholm Basket och följer 

en gemensam linje från SBBF och övriga distrikt.  

Under 2021 har den nya tävlingsplattformen Profixio introducerats och samtliga av distriktets matcher 

från hösten 2021 och framåt har publicerats på den nya plattformen. Profixio har även en APP som gör 

att ledare, domare, aktiva och föräldrar lätt kan följa sina lag och matcher direkt i mobiltelefonen. 

Inför säsongen 2020/2021 utvecklades Stockholm Basket Play med samarbetspartner Streamify där 

samtliga matcher från seriespelet livesändes.  

I slutet på 2021 hade Stockholm Basket 2602 följare på Facebook och 3004 följare på Instagram samt 

533 följare på Twitter. Det ackumulerade antalet på de officiella kanalerna var i slutet på året 6139 

följare.  

Projekt  
Domarhandledningsprojektet som startade 2020 i samarbete med RF-SISU Stockholm, har varit 
pausat under större delen av 2021, mestadels pga pandemin. Projektet aktiveras och fortlöper under 
kommande år. 

Projektet Hållbar förening redogörs under rubriken föreningsutveckling/Projekt 

Under 2020 och första delen av 2021 undersöktes nya tävlingsverktyg för att utveckla och förbättra 
tävlingsverksamheten såväl i distriktet som nationellt. Flera olika verktyg utvärderades innan SBBF 
tillsammans valde Profixio. Stockholm Basket har varit delaktiga i utvecklingsarbetet av Profixios 
tjänster för att anpassa verktyget till att fungera bra och effektivt med den stora verksamhet som 
finns i distriktet. I Profixio kommer tävlingsadministration, ekonomi och kommunikation att mötas 
för att effektivisera arbetet på kansliet, hos föreningarna och för samtliga deltagande lag.  
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Statistik 
  2021 2020 2019 2018 

Antal lag i Stockholmsserien 506 482 468 458 

Antal lag i Lions Basket Cup 284 232 252 209 

Antal lag i EB verksamheten 512 520 335 335 

Antal seniorlag 82 76 88 97 

Antal föreningar 83 85 98 98 

Antal disciplinärenden 9 5 8 10 

Matchledare A SBBF SBBF SBBF 8 

Matchledare B SBBF SBBF SBBF 2 

Introduktionsutbildning tränare SBBF SBBF SBBF SBBF 

Antal genomförda Steg 1 

Utvecklingstränare nivå 1 

SBBF SBBF SBBF SBBF 

Antal genomförda Steg 2 Tränare SBBF SBBF SBBF SBBF 

Antal genomförda Steg 2 Domare SBBF SBBF SBBF SBBF 

Repetitionskurser domare  8 3  10 

 

Statistik domare 2021 2020 2019 2018 

Antal matcher 3615**) 4231 *) 6460 6241 

Antal domare 243 270 213 190 

Antal nomineringar  5441 **) 8400 * 11949 11858 

Snitt nomineringar/domare  22,4 **) 31,1 *) 47 50,2 

*) Pga pandemi så genomfördes inga matcher mellan 12 mar-31 maj och 29 okt-31 dec 2020. 

**) Pga pandemin så genomfördes inga matcher under våren 2021 
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