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Ordföranden har ordet
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JA, INTE VAR DET meningen att undertecknad
skulle skriva årets ”ordföranden har ordet”. Så blev
det nu, då vår nyvalde ordförande Lars Löfgren så
hastigt lämnade oss strax före jul. Jag hade enbart
tänkt ikläda mig rollen som vice ordförande och
utbildningsansvarig, de två år jag blev vald för.
Utbildningsansvarigerollen försvann vid halvåret,
då Svenska Basketbollförbundet (SBBF) tog över
all utbildningsadministration inom Utbildning 2.0.
Kvar hade vi möjligheten att genomföra domarrepetitions- och distriktsfunktionärskurser. Dessa
genomfördes också under hösten.
Mycket tid och arbete, i början av verksamhetsåret, gick åt till uppstart av ny verksamhetsutvecklare i Andreas Enberg, på halvtid och Patrik Nilsson
som kanslist på deltid. Vidare flyttades kansli och
administrativa rutiner från Katrineholm o Visby
(tävling) till Södertälje.

partner och utbildning. Vår soliditet är fortfarande
god, men vi får nog räkna med att vi kan få ta av
vårt kapital, om vi inte hittar nya samarbetspartners
under 2019.

EKONOMIN HAR GÅTT sämre än budget och
vårt underskott kan enkelt hänföras till färre lag i
serierna samt uteblivna intäkter från samarbets-

VI VAR VERKLIGEN på gång med fler verksamheter, som jag skrev för ett år sedan, men det
stoppades upp på grund av flyttar. Vidare att det
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skulle visa sig att våra ambitioner om kontakter
med skolor och er föreningar tar mycket längre tid
än, vad styrelsen många gånger önskar. När det
gäller projektet ”Basketfemman” så har det gått
framåt, men i lägre takt än vi hoppats. Det har även
påverkats av annan ny verksamhet, som Andreas skriver om längre fram. Vi i arbetsgruppen för
”Basketfemman” måste hitta nya samarbetspartners för att vi skall lyckas på sikt. Vi skall också gå
mer direkt på skolan.
VI HAR STARTAT UPP ett två nya projekt, ”Alla
kan studsa” för unga med funktionsvariationer samt
”Samsyn” om hur vi ska ha´t med etik (här kommer
en bättre text när jag hittar den). Båda projekten
tillsammans med Sörmlandsidrotten. Det senare
har mottagits svalt av våra föreningar eller så har vi
marknadsfört det mindre bra? Det första projektet
studsar på några platser inom distriktet. Se mer om
dessa projekt under separata rubriker.

något mot föregående år, vilket är en bidragande
orsak till ett sämre resultat. Kan det bero på att vi
lämnade samarbetet med Mellansvenska? Tyvärr
kan vi även konstatera att matchflyttar och urdragningar inte blivit färre i år. Här behövs skärpning!
EB-verksamheten växer i distriktet men 3 x 3 har vi
inte orkat med. Här finns idéer för 2019.
När det gäller vår verksamhetsplan, kan vi
checka av alltfler poster, men än är vi långt ifrån
nöjda. Styrelsen frågar sig varför inte fler vill ta del
av digitala skrivare och lägerbidrag som exempel.
AVSLUTNINGSVIS KAN meddelas att jag invaldes
som ledamot i SBBF:s styrelse vid förbundsmötet
i april. Detta efter förslag fån BDF gruppen. Här
hoppas jag kunna bidra med erfarenheter ifrån
bredd-, utbildnings- och distriktsverksamhet.
Vi behöver alla hjälpas åt om vi skall nå våra
högt ställda mål.
Ulf Klasson, tf ordförande

TÄVLINGSVERKSAMHETEN har tyvärr minskat
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Lasse Löfgren
DEN 22 DECEMBER 2018 nåddes vi av ett
mycket, mycket tråkigt besked. En stor basket
ledare hade lämnat oss. ÖBDF:s dåvarande ord
förande Lars Löfgren hade hastigt avlidit, efter en
kort tids sjukdom.
UNDERTECKNAD KÄNDE Lasse sedan många
år (förbundstränarkursen 1969) och redan då var
Lasse etablerad i hemstaden Norrköping som tränare och även spelare. Lasse kom till Gotland och
Visby AIK:s (nu Visby BBK) basketverksamhet första
delen av 90-talet. Där verkade han med allt från att
vara damlags- och ungdomstränare till kanslist och
domare. Under senare år var han bl.a. en sammanhållande länk i Visby Ladies sekretariat.
LASSE KOM ÄVEN tidigt med i distriktsverksamheten och när Sörmland, Östergötland och Got-
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land bildade ÖBDF 1992, var Lasse självklar i Basketdistrikförbundets styrelse. Med sin stora kunskap
och intresse för framförallt tävlingsarrangemang,
tävlingsadministration och tävlingsregler, blev han
en självklar ledargestalt för ÖBDF:s tävlingskommitté.
LASSE VAR ALLTID en engagerad, kunnig men
lågmäld ledare och hans kärlek till basketsporten
gick aldrig att ta fel på. Lasse blev ÖBDF:s ordförande vid förra årsmötet 2018. Nu har han lämnat
oss i ÖBDF:s styrelse och vi saknar och sörjer en
basketjätte.
För styrelsen i ÖBDF
Ulf Klasson, tf ordförande

Östsvenska
Basketdistriktsförbundet

Verksamhetsberättelse 2018
Årsmötet 2018
MÖTET AVHÖLLS den 28 mars i Bollhuset, Eskilstuna med sex föreningar närvarande. Totalt deltog
13 personer från våra föreningar samt Monica
Söderberg från SBBF
Under förmiddagen genomfördes en ordförande-/föreningskonferens för första gången på
många år. Under konferensen gavs information från
SBBF samt diskuterades ÖBDF:s verksamhetsplan
och Nyköpings motion om tävlingsorganisationen.
UNDER ÅRSMÖTET blev den stora frågan om
vi skulle avsluta tävlingssamarbetet med Mellansvenska BDF. Efter lång diskussion och votering beslöt mötet följa motionären Nyköpings Basket, och
vi skulle avsluta tävlingssamarbetet inför säsongen
2018/2019.
Samtliga poster i styrelsen kunde åter besättas
vid valen, även om fler kvinnor behövs för att vi

skall nå en ökad jämlikhet. Mötet utsåg enhälligt
Lars Löfgren, Visby till ny ordförande, då ordförande Ulf Klasson hade meddelat sin avgång vid
årsskiftet. Valberedningen önskade honom kvar i
styrelsen och han invaldes också efter Sami Kataja,
Motala som avböjt omval. Ytterligare två ledamöter, Mats Fredriksson och Johan Bäckman hade
också aviserat sina avgångar, och i deras ställen
invaldes Henrik Bergstrand Hvönen, Motala och
Simon Lidegren, Linköping
EKONOMIN HAR FÖRSTÄRKTS inför 2018
(se förvaltningsberättelsen) och styrelsen erhöll
enhällig ansvarsfrihet för det gångna året. Den nya
verksamhetsplanen och budgeten antogs.
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Organisation
Styrelsen har under året haft 8 protokollförda styrelsemöten samt ett par arbetsmöten, där stor kraft lagts
på försök till verkställande av våra planer, utveckling av organisationen, anställning av personal och förhandlingar/upphandlingar med uppdragstagare. Vidare löpande ekonomiska och administrativa frågor. Styrelsen
konstaterar att med nuvarande organisation och besättning har styrelsen svårt att vara operativ (tiden), men
vi hoppas mycket på den nyanställda personalen.

Styrelse
Lars Löfgren, Visby
Ulf Klasson, Klintehamn
Rickard Jaldemark, Norrköping
Lotten Bergman, Eskilstuna
Simon Liedgren, Linköping
Henrik Wahlstrand-Hyvönen, Motala

Ordförande (avliden 22 dec 2018)
Vice ordförande, nyval 2 år
Ledamot, 1 år kvar
Ledamot, 1 år kvar
Ledamot, nyval 2 år
Ledamot, nyval 2 år

Tävlingskommitté
Lars Löfgren, Visby
Patrik Klarin, Kumla
Ulf Wedberg, Katrineholm
Jimmy Tingsborg
Patrik Nilsson

Ordförande
Ledamot t.o.m. 1 juni 2018
Ledamot
Ledamot
Adjungerad kanslist

Domarkommitté
Kari Hyvönen, Motala
Jimmy Tingsborg, Norrköping
Patrik Nilsson

Domartillsättare och ordförande
Ledamot
Adjungerad kanslist

Utbildningskommitté
Ulf Klasson, Klintehamn
Gunnar Winter, Linköping

Ordförande t.o.m. 30 juni
ledamot t.o.m. 30 juni

Arbetsgrupp Basketfemman
Ulf Klasson, Klintehamn
Mats Fredriksson, Katrineholm
Anita Seppänen, Eskilstuna
Andreas Engberg

Sammankallande
Ledamot
Ledamot
Adjungerad verksamhetsutvecklare

Revisorer
Kristian Lyngenberg, PWC
Vakant

Ordinarie revisor
Revisorssupplenat

Valberedning
Mats Fredriksson, Katrineholm
Johan Bäckman, Eskilstuna

Sammankallande
Ledamot

Disciplinnämnd
Vakant. Styrelsen har fungerat under året men inga ärenden har inkommit
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Kansliet
Från februari 2018 har kansliet bytt plats och personal. Patrik Nilsson (bilden) ansvarar nu för kansliet
som är beläget i Södertälje. Kansliet sköter kansli
frågor som berör seriespel och tävlingsfrågor samt
enstaka utbildningsfrågor. Arbetet fortgår med att
hålla hemsidan aktuell.
Carina Löving Lundin utifrån sitt företag ansvarar
för den ekonomiska administrationen och bokslutsunderlag.
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Tävlingsverksamheten
ADMINISTRATIONEN AV den dagliga verksamheten har under året skötts av Patrik Nilsson från
kansliet med utmärkt stöd av Lars Löfgren. Efter Lars
tragiska bortgång klev Ulf Wedberg in som ansvarig för tävlingskommittén som säsongen 2018/19
består av Ulf Wedberg, Patrik Nilsson och Jimmy
Tingsborg.
SAMARBETET MED Mellansvenska BDF avbröts
efter årsmötet 2018 och seriespelet 2018/19 är nu
separerat. Det fick konsekvensen för ÖBDF av att
2 serier inte blev av pga för få lag, HU18-20 samt
FU14. Dock så spelas Div 3 Herrar tillsammans med
Mellansvenska.
Idrottonline och SBBF har haft problem under
året så att lagen ska kunna få ut sina licenslistor. Det
löstes så att SBBF:s sidor visar licenslistor för Svenska Basketligan för damer och herrar samt Superettan Herrar. I distriktets serier ska lagen själv printa ut
sin godkända licenslista via Idrottonline.
Arbetet med att få ned antalet matchflyttar fortgår även under nuvarande säsong. Och det känns
lite som att arbetet är på rätt väg.
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Division 2 administrerades av Stockholms BDF
2017/18 och här deltog 4 dam- och tre herrlag.
GLÄDJANDE ÄR ATT antalet registrerade EB-licenser har ökat kraftigt vilket lovar gott för vårt
framtida seriespel.
Tävlingskonferensen 2018 genomfördes i Katrineholm och innehöll som vanligt livliga och givande
diskussioner.

Distriktslagen
2018 års Distriktslagsturnering spelades i Södertälje
1–3 juni. ÖBDF siktade på att delta i alla fyra klasserna DU16, DU18, HU16, HU18. Vi fick ihop till tre lag,
HU16, HU18 och DU18 (vi slog ihop alla som anmält
sig till DU16/DU18). Vi körde två dagar med träning
för respektive lag (19 maj i Katrineholm och 26 maj i
Eskilstuna).
HU16 med Benjamin Howard som ledare.
HU18 med Pontus Oksman som ledare.
DU18 med Johan Bäckman som ledare.
DU18 hade en tuff uppgift med tre U17-spelare,
fyra U16-spelare och en U15-spelare som deltog.

Lite sjukdom gjorde att man gick på få spelare hela
helgen också. Men tjejerna gjorde bara bättre och
bättre insatser under helgen, och jobbade verkligen
tillsammans.
HU16 hade 15 spelare med sig till DLT och ställde upp med tio spelare till varje match. De spelade
bra tillsammans och gick hela vägen till final, där
man också lyckades vinna hela turneringen.
HU18 gjorde en riktigt bra turnering och visade
verkligen framfötterna mot alla lag de mötte. De
spelade tillsammans och hjälpte varandra under
hela helgen.

Domarverksamheten
Under verksamhetsåret har ÖBDF:s domartillsättare
Kari Hyvönen tillsatt följande antal domarnomineringar: Division 2 herrar 42 st. Division 2 damer 47
st. Division 3 herrar 8 st. USM/RM 80 st. Totalt 177
uppdrag. Dessa har dömts av 15 st steg 3- och steg
2-domare samt fyra steg 2-aspiranter.

Vi hade en repetitionskurs inför säsongen som hölls
av Oscar Lefwert från SBBF,s domarkommite.
Vi har fyra domare som påbörjat en steg 2-utbildning. Detta är lovande inför framtiden då det kommer att behövas flera inom tre till fem säsonger.
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Utbildningsverksamheten
EGENTLIGEN BÖRJADE utbildningsåret bra, men
hur det gick efter 1 juli har vi dålig koll på. Efter en
del grävande kan vi konstatera att I Eskilstuna och
Nyköping genomfördes 2 st kurser under hösten
med sammanlagt 24 deltagare. Efter vår nystart
2017, hade vi planerat för de ”gamla” kurserna under
våren 2018.
I ÖBDF:s regi genomförde en grundkurs i januari,
en grundkurs fick vi ställa in. Vidare en steg 1 kurs
block 1 och en steg 1 kurs block 2. Här deltog 37
ledare, och fick både utbildning som tränare och
domare. Tyvärr har fyra deltagare inte fått möjlighet
att gå steg 1 block 2, på grund av att vi inte längre
äger frågan.
FRÅN OCH MED den 1 juli övertog SBBF all utbildningsadministration inom Utbildning 2.0 och vi får
inte längre genomföra kurser, varken i gamla eller
nya bildningssystemet. Kvar har vi möjligheten att
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genomföra domarrepetitions- och distriktsfunktionärskurser. Dessa genomfördes också under hösten
med ett trettiotal deltagare.
Vi anser att Utbildning 2.0 tänkt rätt vad gäller
kvalité, men många anser redan att det är svårt att
rekrytera ledare till kurser, då innehåll och tidsåtgång är för omfattande. Detta trots att flera block
läses i ”hemmiljö” via digitala program. Andra före
ningar har framfört att det blir mycket dyrare om en
ledare skall gå både tränar- och domarutbildning
lika tidigare Grundkurs och Steg 1.
ÖBDF VÄNDER SIG mest emot att vi inte får/kan
administrera och planera utbildningar längre. Vi får
hänvisa till Idrottonlines hemsidor, där man kan hitta
var de nya kurserna finns. Vi har därför lagt ner vår
utbildningskommitté och rollen som utbildnings
ansvarig.
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Tävlingsresultat 2017-18
Herrar U17-19

1. KFUM Örebro
2. Köping Basket

Pojkar U16

1. Norrköping Dolphins
2. Eskilstuna Basket

Pojkar U15

1. Norrköping Dolphins
2. Motala Basket

Pojkar U14

1. Motala Basket
2. Norrköping Dolphins

Pojkar U13

1. KFUM Katrineholms IF
2. Visby BBK

Damer U17–19

1. Norrköping Dolphins
2. KFUM Vänerstaden

Flickor U15–16

1. Norrköping Dolphins
2. KFUM Katrineholms IF

Flickor U14

1. Nyköping Basket
2. Eskilstuna Basket

Flickor U13

1. KFUM Katrineholms IF
2. Norrköping Dolphins
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Samsyn, samarbete, SISU
LOTTEN BERGMAN HAR under 2018 deltagit på
flertalet möten och utbildningar och varit med om
att planera hur man går vidare i Samsynsprojektet – detta att förenkla för barn och ungdomar att
kombinera olika idrotter.
INOM BASKETEN KAN man inte säga att gensvaret har varit stort – de flesta föreningar tycker att
deras medlemmar ”får” hålla på med flera idrotter
samtidigt. Stickprov har dock visat att detta inte
stämmer: många föreningar har coacher som
kräver 100-procentig basket-träningsnärvaro för att
barnen/ungdomarna ska bli aktuella för uttagning
till matcher. Dessutom är irritationen stor gentemot
t.ex. fotbollen, vars säsong slutar allt senare och
börjar allt tidigare.
Citat från Sörmlandsidrotten:
”Samsyn har visat oss att en fortsatt dialog
mellan förbunden är viktig. Däremot har vi
sett ett ännu större behov av att reda ut vad
Samsyn innebär internt, för varje enskild
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idrott. Hur är samsynen inom exempelvis
handbollen eller basketen?
I nästa steg ser vi att det vore önskvärt
med lokal samverkan mellan idrottsföreningar. Att tränare pratar med varandra över
klubbgränsen och/eller har dialog med den
aktive och familjen (i högre utsträckning
än idag), är det som i slutänden skulle göra
störst skillnad. Detta med förutsättningen att
man för dialogen med barnets bästa i åtanke
och förvandlar förutsättningar till möjligheter.
RF HAR EN kampanj på gång som går under
namnet ’Min andra idrott’. Varje förbund har såklart
möjlighet att i kölvattnet av den visa var man står.”
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Basketfemman
Projektet basketfemman riktar sig mot elever i årskurs 5 och syftar till
att öka den fysiska aktiviteten, förbättra sammanhållningen samt bidra
till ökad integration. Under 2018 har projektet bedrivits på två orter
inom distriktet. Projektet kommer att fortgå under 2019 och målet är
att komma igång på ytterligare 2-3 orter.
Projektledare för Basketfemman är Andreas Enberg (bilden)

Slutord
Året har präglats av stärkande av rutiner , kansli och
styrelsearbete. Positivt har varit anställandet av ny
kanslist samt ny verksamhetsutvecklare, vilka båda
bidragit till utvecklingsarbetet. Tyvärr har inte ”Basketfemman” utvecklats så snabbt som vi hoppats,
däremot har nya projekt startats . Vi måste bli tydligare med marknadsföringen av samtliga projekt.

Vår ekonomi var mycket god ingången av 2018.
Den är fortfarande bra, men vi har under året varit
tvungna att ta av kapitalet, då tävlingsverksamheten
minskat och vi inte lyckats dra fram nya samarbetspartners. Vi anser att ÖBDF kan göra mer för våra
föreningar, men då måste en ökad dialog till.
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Östsvenska
Basketdistriktsförbundet

Förvaltningsberättelse 2018

Bokslut 31 december 2018

Verksamhet
Föreningen/förbundet administrerar tävlingsfrågor och utbildningar inom sitt distrikt.
Verksamheten är distriktsorgan under Svenska Basketbollförbundet.

Resultat och ställning
Översikt

2018

2017

2016

759 658
– 72 362
1 099 744
89%

858 933
239 958
1 152 234
92%

786 470
236 478
791 856
91%

2018-12-31

2017-12-31

Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel
Balanserat resultat
1 069 303
Årets resultat
– 72 362

718 131
351 172

Nettoomsättning
Resultat efter finansposter
Balansomslutning
Soliditet

Förslag till resultatdisposition
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Totalt

996 941

1 069 303

att föras över i ny räkning

997 484

1 069 303

Totalt

997 484

1 069 303

Resultaträkning
ÖBDF Östsvenska Basketdistriktsförbundet
817606-9915
Avser perioden: 1 januari 2018 – 31 december 2018

		2018-12-31

2017-12-31

Bruttoresultat
Nettoomsättning		
Rörelseintäkter

759 658
759 658

858 933
858 933

– 444 590
– 386 745
– 831 335

– 450 482
– 161 983
– 612 465

Ränteintäkter
Räntekostnader och liknande poster		
Resultat efter finansiella poster		

270
– 954
– 72 362

–4
– 6 507
239 957

Resultat före bokslutsdispositioner		

– 72 362

239 957

Resultat före skatt		

– 72 362

239 957

Skatt som belastar årets resultat		

0

0

Redovisat resultat		

– 72 362

239 957

Rörelsekostnader
Övriga externa kostnader		
Personalkostnader		
Summa rörelsekostnader		

Finansiella poster
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Resultaträkning
ÖBDF Östsvenska Basketdistriktsförbundet
817606-9915
Avser perioden: 1 januari 2018 – 31 december 2018

Not

2018-12-31

2017-12-31

Fordringar
Kundfordringar		
Övriga fordringar		
Förutbetalda kostnader		
Kassa och bank		

54 979
88 708
2 000
954 600

67 229
246
124 460
960 299

Summa omsättningstillgångar		

1 100 287

1 152 234

Summa tillgångar		

1 100 287

1 152 234

TILLGÅNGAR
Omsättningstillgångar

			

EGET KAPITAL OCH FRÄMMANDE KAPITAL
Eget kapital
1
Eget kapital		
Redovisat resultat		

1 069 303
– 72 362

718 131
351 172

Summa eget kapital		

996 941

1 069 303

Skulder
2
Leverantörsskulder		
Övriga skulder		
Upplupna kostnader		

11 350
17 885
73 568

10 184
8 247
64 500

Summa skulder		

102 803

82 931

1 099 744

1 152 234

Summa Eget kapital och skulder
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Tilläggsupplysningar
ÖBDF Östsvenska Basketdistriktsförbundet
817606-9915
Avser perioden: 1 januari 2018 – 31 december 2018

Redovisnings- och värderingsprinciper
Årsredovisningen upprättas för första gången i enlighet med BNFAR 2016:10, årsredovisning
i mindre företag (K2), vilket kan innebära en bristande jämförbarhet mellan räkenskapsåret och
närmast föregående räkenskapsår. Jämförelsetalen har inte räknats om. Fordringar har upptagits
till de belopp varmed de beräknas inflyta. Varulager har värderats enligt lägsta värdets princip.

Not 1 Eget kapital		2018-12-31		2017-12-31
Totalt bundet eget kapital		
Totalt fritt eget kapital		
Årets förändringar av eget kapital
Eget Reserv
kapital
fond

0		
997 484		
Balanserat
resultat

0
1 069 303

Föreg. års
resultat

Årets
resultat

Belopp vid årets ingång
0
0
718 131
351 172
Res disp enl stämmobeslut			
351 172
351 172
Årets resultat					

– 72 362

Belpp vid årets utgång			

– 72 362

1 069 303

0

Not 2 Skulder		2018-12-31		2017-12-31
Följande skulder förfaller till betalning
mellan ett och fem år efter balansdagen		
Summa			

0		
0		

0
0

Övriga skulder förfaller till betalning
inom ett år från balansdagen		
Leverantörsskulder		
Övriga interimskulder		
Summa			

0		
11 350		
91 453		
102 803		

0
10 184
72 747
82 931

Summa skulder			

102 803		

82 931

Katrineholm den 30 mars 2019

Ulf Klasson
Styrelseordförande

Rickard Jaldemark

Lotten Bergman

Simon Liedgren

Henrik Wahlstrand-Hyvönen
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Årsredovisning 2018

