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November kom – och gick. Sedan följde december
med jul- & nyårshelgerna och vips kom vi in i ett nytt
år och här står vi nu i januari månads upplopp.
Hösten var intensiv med flera möten & uppstarter av
miniprojekt såsom tex. uppdatering av BDFhandboken. Fokus låg också på projektets
slutsummering då projektet gick mot sitt slut. Till följd
av inhopp i planering & genomförande av våra
landskampsevenemang i november – för övrigt
fantastiskt lärorikt och roligt (inte minst berikande att
samverka med Norrköpings Dolphins) - fanns inte tid
till att under denna tid skriva infobrev värda namnet.
Då projektet och undertecknad har fått förlängt
förtroende och fortsätter även under 2018 är det nu
hög tid att sprida information. Håll i hatten – här
kommer den!
Bli fler-projektet – arbetet fortgår

Det är med stor glädje som det kan fastställas att
arbetet med att utveckla Svensk Basket inom ramen
för Bli fler-projektet nu fortsätter ytterligare ett år.
Med ett övergripande mål att bli den lagsport som
växer mest till 2020, kan det kännas som ett lätt
beslut att ta, men det är många parametrar som skall
vägas in när Förbundsstyrelsen lägger ut kursen för
våra nästkommande år och budgeten är en nog så
viktig del i den processen och inget som bör hafsas
igenom. När nu beslutet fattats om en fortsättning,
gäller det att förvalta förtroende väl. Det är genom
arbetet TILLSAMMANS med de 10 distriktsförbunden
och alla föreningar som de positiva resultaten
kommer. Fokus ligger på förenings- och
verksamhetsutveckling (och så här års handlar det
också mycket om distriktens verksamhetsplanering).
Genom en ringar-på-vattnet-effekt siktar vi på att det
nya konceptet med distriktens egna
Föreningsutvecklare (sk BDF-utvecklare) kommer att
bära frukt i år. Vi strävar idogt efter att dela goda
exempel och att stärka varandra då vi ändå drar mot
samma mål.

Föreningsträff i Mellansvenska respektive Skåne BDF
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SBBF Talks

Vårt framgångsrika koncept - SBBF Talks – fortsätter!
Konceptet är en digital mötesplats vars syfte är att
dela inspirerande exempel på strålande insatser från
föreningar runt om i landet. Förhoppningen är att
ämnena skall ge er ännu ett verktyg att använda i den
egna föreningens utveckling. För er som inte hunnit
bekanta er med SBBF Talks ännu finns det ingen
anledning till oro. Alla inspirationspass kan återses
om och om igen på vår egen kanal på Youtube –
Basket.se. De är en riktigt guldgruva med sina olika
teman. Inom kort kommer förstås fler pass. Vem vill ni
se & höra på SBBF Talks? Skicka gärna tips! 😊
Framtiden för Svensk Basket – ett gemensamt ansvar

Föreningsträffarna i distrikten avlöser varandra och
Bli fler-projektet deltar där det är möjligt. Tätt därpå
följer snart alla årsmöten. Jag vill betona vikten av att
se sin del i denna process Valberedningarna har tex.
en oerhört viktig roll då kompetenta styrelsekrafter
skall presenteras till årsmötena. Här gäller det bland
annat att värdera förmågor som harmonierar med den
framtagna verksamhetsplanen så att rätt kompetens
finns och styrelseledamöterna kompletterar varandra.
Detta gäller oavsett om det rör en förenings- eller
förbundsstyrelse. Alla medlemmar (de betalande i alla
fall) har sedan ett ansvar att engagera sig, ta till sig
information samt delta på årsmötena för att lägga sin
röst. Förändringsarbetena börjar där! De förtroendevalda lägger grunden till ett gott styrelsearbete genom
att säkra upp sin styrelsekunskap. Det kan SISU med
fördel tillhandahålla genom utbildning. Låt oss detta
år uppnå ett högt deltagande på årsmötena!

Bli Fler-projektet SBBF
Projektledare Monica Söderberg
0708-800764
monica.soderberg@basket.se

Glad vinter!
Monica Söderberg

Facebook; Blir Fler – Svensk Basket tillsammans mot målet

Omgång 3 & 4 – Bertil & Cilla.
Inspiratörer i världsklass!!

