Verksamhetsplan 2019
Nedanstående planer vill ÖBDF:s styrelse arbeta med under verksamhetsåret:

Styrelsens förslag;
• Återuppta samarbetet med Mellansvenska BDF (MsvBDF) vad gäller tävling och organi
sation. Gemensam tävlingskonferens skall då genomföras. Se separat förslag till års
mötet.
• Styrelserna i de mindre föreningarna bör stärkas. Vi vill erbjuda besök av styrelsen eller
av vår verksamhetsutvecklare/ alt kanslist och lyssna på behov från föreningarna, samt
informera om ÖBDF:s roll i vår gemensamma verksamhet. Vi hoppas återigen kunna
genomföra minst en en ordförande-/förenings-konferens under året. Inbjudan är ute
till den första i samband med årsmötet. I år är det information inför Strategi 2025 för
Svensk Basket.
• Vi vill stimulera föreningarna till lösningar, där det blir lika viktigt att behålla aktiva och
ledare som att ständigt bara inrikta sig på rekrytering av nya. En viktig del i detta arbete
är att låta alla bli sedda.
• Vi vill fortsätta utveckla tjänsten som verksamhetsutvecklare. Dels skapa fler intäkts
källor, så tjänsten än mer kan utökas på sikt. Dels att vi ännu bättre kan få kontakt med
föreningarna och hjälpa till att utveckla deras verksamhet.
• Basketfemmans koncept har långsamt kommit igång, men vi inser att startsträckan varit
längre än vi från början trodde. Att komma in i skolan är inte lätt! Nu är det ca 10-talet
klasser på några orter som startat upp verksamhet. Under året beräknar vi att dubbla
detta antal och få fler orter att medverka. Utvecklingstakten beror i stort på vilka sam
arbetspartner vi kan hitta.
• Vi vill också fortsätta utveckla projektet ”Alla kan dunka” för ungdomar med funktions
variationer, tillsammans med Sörmlandsidrotten.
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• Vi fortsätter även samarbetet med Sörmlandsidrotten kring etikprojektet ”Samsyn” och
är beredda att inleda samarbete i samma anda med Östergötlands- och Gotlands IF.
• Initiera någon form av 3 x 3 spel inom distriktet, i form av sammandragningar eller and
ra tävlingsalternativ, i första hand utomhus under sommaren. Vi vill också se om vi kan
arrangera nya former av motionsbasket, framförallt för dem som vill röra sig med basket
som uttrycksform.
• Vi vill utveckla EB-verksamheten ytterligare genom fler gemensamma arrangemang, där
ÖBDF kan medverka i idé och samordning.
• Vi ämnar fortsätta med resebidraget, som infördes efter en motion av Nyköpings
Basket. Bidraget har inte utvärderats ännu, men vi har som mål att göra det efter inne
varande säsong.
• Vi införde ett lägerbidrag för den ungdom som har svårt att själv finansiera medverkan
på centrala eller regionala läger. Utfallet har inte blivit det förväntade, men vi vill gärna
erbjuda det under ytterligare ett verksamhetsår. Här krävs ett initiativ av de föreningar
som önskar komma ifråga för detta bidrag till en eller flera av sina medlemmar. Vi kom
mer att informera mer om detta.
• Vi vill fortsätta stimulera införandet av digitala protokoll i hela vårt tävlingssystem. Hittills
har sex föreningar tagit del av erbjudandet att få en skrivare med tillbehör och program
vara. Motkravet är en övergång till digitala protokoll och digital redovisning av match
erna. En hjälp som underlättar matchredovisning. Vi har avsatt medel för ca sex kom
pletta skrivare med programvara 2019.
• Utbildningen av tränare, domare och funktionärer fick en nystart under 2017/18. Nu har
SBBF tagit ”hem” all utbildningsutveckling och genomförandeadministration genom Ut
bildning 2.0. Vi vill genomföra repetitionskurs för alla domare som vill döma i div 2 och
3-serierna och som vill vara aktiva under säsongen 2019/20.
• Vi fortsätter under verksamhetsåret utveckla vår medverkan i sociala medier, för att nå
ut till fler aktiva, ledare och föreningar. Dessutom har arbetat med att sortera och upp
datera vår hemsida påbörjats. Vi hoppas vara helt aktuella under 2019.
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