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Nu har vi rivstartat 2017 och jag tror verkligen att min
förhoppning i förra nyhetsbrevet kan förverkligas –
att 2017 blir de roliga händelsernas år! Redan efter
en månad har flera av de mått och steg vi börjat
vidta givit resultat. Säkert har ni redan läst om den
positiva trenden som vi skrivit om på hemsidan. Vår
licensstatistik bekräftar att svensk basket tar tydliga
steg mot målet att 2020 bli den lagidrott som växer
mest. Här presenteras lite information om vad som
skett i januari.
Möten för nya initiativ

Under januari skedde inga BDF-besök, men jag stod
i tät kontakt med kanslierna och styrelserna gällande
arbetet med att inventera och analysera varje distrikt
för att säkerställa en god verksamhetsplanering.
Däremot hölls desto fler möten internt på SBBF och i
projektet då vi nu skapar flera nya initiativ som syftar
till att underlätta för alla föreningar och deras
medlemmar. Vi skapar kommunikationsmaterial,
förbereder inspirationsseminarier och uppdaterar
hemsidan bla. Andra spännande möten är de
studiebesök som genomförts med föreningar och
andra förbund som vi gärna pratar vidare med. I slutet
av januari var jag bland annat och hälsade på
Eskilstuna Basket – en intressant förening på
frammarsch. Även mötet med Skolidrottsförbundet
var otroligt intressant och gav oss mycket matnyttigt
att spinna vidare på. Studiebesöken fortsätter i
februari – både hos föreningar & andra intressanta
organisationer.
Hemsidan

Jag nämnde ovan att vi har jobbat med hemsidan. Det
är fortfarande ”work in progress”, men det finns nu
mycket glädjande en flik för Bli fler-projektet och där
skall matnyttig information samlas. Bland annat går
alla informationsbrev att finna där. Ambitionen är att
tips för er föreningsutveckling skall samlas där och att
tips, inspiration och best cases skall hjälpa er framåt i
er verksamhet

Bli fler-projektet finns numera som en flik på
basket.se.
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I detta nu o

Utvecklingsträffar och Årsmöten

Marsmånad är den mest intensiva månaden vad
gäller årsmöten även om vissa sker i februari och
andra lite senare på våren. Det gör att de
utvecklingsträffar som oftast föregår dessa allt som
oftast fyller februarikalendern. Så är fallet även i år
och dessa skriver jag om i nästa informationsbrev.
Vad som kan sägas om dessa redan nu är att det är
otroligt uppskattat från förbundshåll om så många
som möjligt deltar på de möten ni bjuds in till då era
åsikter värdesätts och dessa möten är bra forum att
samla input på. Som jag nämnde tidigare försöker
även alla distrikt att få till föreningsdialog med sina
föreningar. Jag hoppas verkligen att ni har möjlighet
att genomföra dem och gör vad ni kan för att få till en
dialog. 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!
Kluster

En tanke som vuxit fram under hösten är att vi skall
möjliggöra samarbeten mellan föreningar i
identifierade tillväxtområden. Vi hoppas kunna skapa
kluster där flera små föreningar samarbetar eller en
större som stöttar små för att säkra upp livskraften
och på så vis uppnå vår strävan att bibehålla lokala
serier på alla ungdomsnivåer. Vi tittar förstås på –
och inspireras av – Luleå Basketcentrum. 
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