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Ännu en månad har passerat och alla årsmöten är
nu avklarade. Flera av distrikten har även fått
återbesök i samband med föreningskonferenser,
styrelsemöten eller projektmöten. Det har varit
otroligt givande besök allt igenom och flera
spännande initiativ är nu igång. Det är inspirerande
och hoppgivande att träffa alla engagerade eldsjälar
på dessa olika möten. Detta engagemang behövs
verkligen, för vi står inte utan utmaningar att tackla.
Vad som kan börja skönjas är en vilja jobba
framåtriktat och en insikt om att det gör sig bäst
genom planering och samarbete. Därmed har flera
initiativ till utbyte av bra material och erfarenheter
skett som alltså frigör tid hos mottagarna. Ni förstår
säkert vad värdefullt det är för alla som jobbar
ideellt i föreningarna att slippa uppfinna hjulet ännu
en gång.  Jag hoppas att dessa positiva ringar på
vattnet bara fortsätter och fortsätter och fortsätter
och fortsätter…Vi kommer alla att vinna på ett
prestigelöst förhållningssätt till varandra i
Basketsverige.
Verksamhetsinriktning

Nu har arbetet med att följa upp distriktens
verksamhetsplaner inletts. En del distrikt har
fortfarande kvar att konkretisera och prioritera, men
de viktigaste frågorna är överlag identifierade.
Genom analysen av verksamhetsplanerna och flera
konstruktiva dialoger med såväl förbund som
föreningar, har viktiga fokusfrågor identifierats. Nu
förbereds detta arbete och planeringen inför de
stundande mötena med BDF-råd & BDF-personal
på SBBFs tip off-resa till Finland i slutet av augusti.

Deltagare på Mellannorrlands årsmöte &
föreningskonferens i Bispgården
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Norra Svealand

Detta är visserligen maj-brevet, men sänds ut först
idag för att få med informationen om att alla tre
extra årsmöten som behövdes för att realisera
fusionen och skapandet av Norra Svealand nu är
genomförda och därmed har vi numera 10 kraftfulla
distrikt i landet. Norra Svealands ”debut” sker till
helgen i Uppsala där 4 lag för första gången
kommer att representera Norra Svealand!
Projekt i distrikten

Nu är flera projekt i rullning i distrikten och i
möjligaste mån försöker vi hämta värdefull input
från andra distrikt som redan gjort samma resa för
att på så vis effektivisera processen i projektarbetet.
Två projekt som jag följer nära är Östsvenskas
skolprojekt där en satsning sker på
mellanstadienivå i distriktets skolor, initialt med
några utvalda pilotområden, och Westras inledande
värdegrundsarbete samt projektet Behålla &
Utveckla. I Stockholm fortsätter domarprojektet och
jag hoppas att även få följa Stockholms arbete med
att ”utveckla spel- & träningsformer som är bättre
anpassade till samhällsutvecklingen”. Ett exempel
på ett sådant initiativ är Mellannorrlands arbete med
att den kommande säsongen införa en serie för alla
nyanlända lag som har arbetsnamnet ”Liga Nya”
och har EBC-konceptet som mall.
Glad försommar!
Monica Söderberg
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Nu är Norra Svealand officiellt in business och så här
glada var de församlade på det finala extra årsmötet i
Västerås 1 juni!!

