Norrköping 11 mars 2019

Till ÖBDF:s årsmöte
Norrköping Dolphins lämnar nedan tre motioner med förslag samt ÖBDF styrelsens yttrande:
1 Samarbete med region Östra
Vi i Norrköping Dolphins har under en längre tid noterat att antalet aktiva lag i Östsvenskas distrikt
och serieutbud har minskat betydligt.
Eftersom vi numera har såpass få deltagande lag i seriespelet i Östsvenska så behöver någon åtgärd
göras. Vi i Norrköping Dolphins föreslår därför att Östsvenska distriktet skulle kunna inleda ett
samarbete att spela emot lag som ingår i region Östra. Vi i Norrköping Dolphins har gjort en egen
undersökning där vi kan konstatera att flera lag i region Östra skulle vilja spela emot oss i Östsvenska.
Om detta genomförs så skulle vi få ett bättre flyt i seriespelet samt även mer utvecklande matcher
med högre kvalitet än vad vi kan få genom ett fortsatt samarbete med Mellansvenska distriktet. Vi
kan konstatera att många (flertalet?) matcher där lag från Östsvenska och Mellansvenska distrikten
har mötts har inneburit vinst för laget från Östsvenska distriktet med 50 poäng eller mera, vilket i det
längre perspektivet inte är vare sig utvecklande eller roligt för någotdera av lagen. I många fall skulle
det även innebära kortare resor vid ett samarbete med lag från region Östra än vid ett fortsatt
samarbete med Mellansvenska distriktet.
Förslag: Samarbetet med Mellansvenska distriktet avbryts, och Östsvenska distriktet inleder istället
dialog med region Östra om att skapa ett gemensamt seriespel med deltagande lag från Östsvenska
distriktet och region Östra.
ÖBDF svarar: Styrelsen har, efter kontakter med Mellansvenska BDF, arbetat fram ett nytt förslag till
årets stämma. I detta ligger, den för flera föreningar viktiga frågan om kortare resor till lägre
kostnader. Vi anser därför att vi fn inte skall gå längre utanför vårt egna distrikt. När det gäller ökad
kvalité på matcher/serier kan vi i mycket dela Norrköpings uppfattning, men på kort sikt anser vi att
vårt förslag först bör prövas.
Med detta anser vi motionen besvarad.
2 Domartillsättning och utbildningar i distriktet
Vi i Norrköping Dolphins kan inte förse samtliga klubbar i Östsvenska distriktet med domare, utan
varje klubb måste hitta sin egna lokala lösning hur man ska utbilda sina egna basketdomare. Många
av Norrköpings basketdomare har sökt sig till studier etc på annan ort, vilket innebär att antalet
basketdomare även i Norrköping har minskat. Många har även blivit förbundsdomare och har
därmed blivit upptagna med förbundsmatcher.
Förslag: Vi i Norrköping Dolphins föreslår därför att:
Varje förening i Östsvenska distriktet åläggs att utse en utbildningsansvarig, som ansvarar för
samtliga interna utbildningsfrågor inom respektive förening, både internt inom föreningen samt

gentemot Östsvenska distriktet och SBBF.
Varje förening i Östsvenska distriktet åläggs att utse en domaransvarig som har hand om
samtliga domarrelaterade frågor, domarutbildningar och domartillsättningar inom respektive
förening.
Östsvenska distriktet åläggs att möjliggöra att minst en tränarutbildning (grundnivå) samt
minst en domarutbildning (grundnivå) genomförs inom distriktet under varje säsong, i samarbete
med en eller flera utav föreningarna som ingår i distriktet. Vi föreslår också att samtliga utbildningar
som arrangeras inom distriktet skall kommuniceras ut av ÖBDF:s kansli till samtliga föreningar i
distriktet via ÖBDF:s hemsida och även via andra informationskanaler (e-mail, sociala medier etc).
ÖBDF svarar: Styrelsen delar Norrköping Dolphins uppfattning att vi har för få utbildade domare i
distriktet. Vidare att alla föreningar måste ta ett större ansvar för att lösa problemet.
På sikt vill även vi att kontaktpersoner inom domar- och utbildningsfrågor skall finnas. Idag har tre –
fyra föreningar domaransvariga. Tyvärr är det inte aktuellt för oss nu, då hela utbildningsverksamheten är under ombildning, och SBBF har tagit över ansvaret för all utbildning inom Utbildning
2.0. Vi har för närvarande inte någon påverkan på utbildningsutbudet. I denna fråga anser vi att
Norrköping Dolphins bör skriva till eller motionera till SBBF. Ni kommer fullt ut att ha vårt stöd.
Med detta anser vi motionen besvarad.

3.Uppmärksamma ideella krafter
Inom Östsvenska distriktet finns det många ledare och andra ideella personer som lägger en mycket
stor del av sin tid och kraft på basketsporten och på att barn och ungdomar inom vårt distrikt skall få
möjlighet att spela basket på sin fritid. De ideella krafter som gör detta möjligt förtjänar att
uppmärksammas!
Förslag:
Vi i Norrköping Dolphins föreslår att ÖBDF skall uppmärksamma ledare, domare m fl engagerade
människor inom basketen, t ex genom att utse Säsongens Ledare.
ÖBDF svarar: Styrelsen delar helt Norrköping Dolphins uppfattning att vi kan göra mer för att
uppmärksamma ledare. Vi inför gärna ett pris enligt motionärens tankar, och vill uppdra åt styrelsen
att utreda möjligheterna och inom de ekonomiska ramarna ta fram statuter för ett ledarpris med
början våren 2020. Priset bör innehålla en penningsumma varav hälften (eller annan fördelning) går
till pristagarens förening (ungdomsverksamhet) och hälften för egen utveckling/stimulans.
Styreslen för ÖBDF tillstyrker motion enlig svaret.

