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Februari visade sig bli en kanonintressant månad för
projektet. Flera givande möten och många nya goda
inspel på hur vi skall kunna växa och bli fler!
Utvecklingsmöten

I inledningen av februari genomfördes träffar för att
prata framtid i såväl Skånes som Westras BDF. Alla
som var närvarande kan intyga att flera konkreta
frågeställningar berördes som resulterade i bra idéer
för framtida åtgärder. Jag vill särskilt lyfta fram Skånes
innovativa inbjudan till sin föreningsträff som
garanterade en värdefull åldersmix på mötet. Låt oss
vara ärliga – vi är inte där än att sådant sker naturligt,
men oj vilket lyft att ha en generationsöverskridande
diskussion om distriktets framtid. Så här löd inbjudan;
För att få åldersmässig balans på mötet skall varje
förening som anmäler en ledare som är född på 40-,
50-, 60- eller 70-talet också anmäla en ledare som är
född på 80- eller 90-talet. På så sätt får vi en spridning
åldersmässigt och det är viktigt eftersom vi kommer
att prata framtid och utvecklingsfrågor. Hatten av för
styrelsen i Skånes BDF!!!
Jag ser ett stort värde i dessa mötesplatser där vi har
öppna dialoger med framåtanda och jag kan starkt
rekommendera möten som dessa i alla distrikt. Det är
i möten som dessa vi får fram vad som är kritiska
framgångsfaktorer i respektive distrikt.
Årsmöten

I slutet av februari inleddes högsäsongen för
distriktens årsmöten vilket innebär ännu en möjlighet
att träffas. Först ut i år var Norrbotten & SmålandBlekinge. I mars, april & maj fortsätter vi med
återstående distrikt. Var uppmärksamma på kallelser
i ert distrikt, ta er tid att komma dit och bidra därmed
till Svensk Baskets utveckling!

Ovan - Skåneföreningarna samlade för att
utveckla basketen i distriktet. Nedan – Westra
Baskets styrelse & personal redo att planera för
distriktets framtid
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Föreningsutvecklare i fokus i alla distrikt

Arbetet med att hitta vassa föreningsutvecklare i
varje distrikt fortgår. I vissa distrikt är resurserna
redan på plats och har inledd arbetet med att träffa
föreningar och ge behovsanpassat stöd. Några
distrikt letar fortfarande efter rätt resurser. Känner ni
till någon som skulle vara rätt för rollen skall ni inte
tveka att kontakta ert distrikt!

I detta nu o

Inspirationsseminarium – en ny mötesplats

Jag har nämnt det förut, men nu är det nära.
Förhoppningen är att vi, med start i slutet av mars,
skall presentera regelbundna inspirerande exempel
på enastående initiativ från olika delar av landet som
vi hoppas att ni kan ta till er och implementera i er
egen verksamhet. Vi vet redan att det fungerar
eftersom våra presentatörer berättar vad de redan så
framgångsrikt gör själva idag.
Därtill fortsätter skapandet av ett enastående
kommunikationsmaterial som alla föreningar sedan
kan använda i sin dialog med tex föräldrar & nya
medlemmar.
Vad mer kan vi göra? Ja, säg det ni! Hör av er till
projektet! Vi vill, men kan inte göra allt och därför är
det viktigt att vi gör det som har bäst effekt för
föreningar i respektive distrikt. Vi måste växa
tillsammans!
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Ovan – Uppsala Basket fick besök av projektet där vi
pratade framtid.. Nedan –. Årsmöte i Norrbottens BDF
där föreningsrepresentanter gav input till projektet..

