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Nu har projektet varit igång i en dryg månad och
den tiden har i mångt och mycket bestått av besök
på de olika distriktsförbundens årsmöten och i viss
mån även föreningskonferenser. Det har varit
otroligt givande besök allt igenom och flera
spännande initiativ har kommit till projektets
kännedom. Även Svenska Basketbollförbundet har
haft årsmöte. Förbundsmötet hölls den 16 april och
föregicks av en liten konferens – BDF-rådets möte –
kvällen innan. Där skruvades en sista gång på
projektplanen och dessutom blickade man framåt
på kommande strategiska utvecklingsinitiativ och
förbundets omarbetning och uppgradering av
Utbildningsplattformen.
Verksamhetsinriktning

Som ett resultat av alla årsmöten, har nu en diger
samling med årsmöteshandlingar gåtts igenom och
då främst respektive förbunds verksamhetsplaner
för det kommande året. Dessa har studerats
ingående och som ett nästa steg planeras
återbesök hos de olika BDF-styrelserna för att
ytterliga analysera de planerna och identifiera vilka
insatser som kan komma att bli aktuella att
samarbeta kring. I projektet har ju också en hel del
information inhämtats som kan komma till god
användning på annat håll och detta är något som
också skall diskuteras och planeras för under maj &
juni månad. Förhoppningsvis kan vi tillsammans
omsätta tanke till handling redan innan sommaren
eller åtminstone förbereda oss för en kanonstart på
säsongen 2016-2017 i augusti.
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Norra Svealand

Nu är det spikat och klart. De tre distrikten
Västmanlands BDF, Upplands BDF & Gävle-Dala
BDF går ihop och bildar det nya distriktet Norra
Svealands BDF. På sin gemensamma årsmötesoch föreningskonferens dag i idylliska Möklinta i
Västmanland den 20 mars, beslutades enhällig att
fullfölja planen att, givet ett godkännande på
Förbundsmötet, fusionera de tre distrikten genom
extra årsmöten nu under våren. I och med det kan
dessa distrikt tillsammans verka under det nya
namnet Norra Svealands Basketbollförbund. I
folkmun lär det sannolikt kallas för Norra Svea BDF
– eller vad tror ni?
Hur som helst är detta nya distrikt något som
projektet kommer att lägga fokus på under våren för
att bistå i det omfattande arbetet med att föra
samman all data från de ursprungliga distrikten.
Några distrikt återstår att besöka

Härnäst väntar resor till Mellannorrlands BDF,
Västerbottens BDF samt Norrbottens BDF. Det blir
antingen besök i samband med deras årsmöten
eller i andra sammanhang då det är gynnsamt att
träffa distriktsstyrelse, distriktskansli och
förhoppningsvis även föreningar.

Glad vår!
Monica Söderberg
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Fantastiskt fina tulpaner från Mellansvenska BDF!!

