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Swish! Så var även marsmånad över och våren är
äntligen på intåg. Vår är bland mycket annat lika
med årsmöten och slutspelstider – för seniorer såväl
som ungdomar.
Årsmöten

Som aviserat redan i förra nyhetsbrevet, hölls flera av
distriktens årsmöten under mars månad. Östsvenska
var först och mest noterbart där var att styrelsen nu
förstärks med en ung representant vilket absolut är en
styrka och något som alla distrikt gärna får ta efter. Bilder från SAFWIS Sportgala 8 mars 2017
Därpå följde i rask takt Skåne, Westra & Stockholms
årsmöten. Nämnvärt är att Skåne valde en ny och
tillika kvinnlig ordförande, så här långt den enda, och
Westra röstade in två kvinnliga ledamöter – även det
en styrka då styrelsen genom mixen bättre speglar det
distrikt som styrelsen trots allt representerar.
Andra spännande möten i mars

Ett event som gick av stapeln i början av mars var den
Sportgala som arrangerades av SAFWIS (Swedish
Alliance For Women In Sports). På denna gala
presenterades inte bara intressant forskning på temat
Women in Sports utan 50 förebilder inom idrott,
sportjournalistik & idrottsforskning prisades även för
sina insatser inom olika sportrelaterade områden. Av
dessa var inte mindre än 5 basketprofiler! Det var en
otroligt stolt stund att se dem presenteras och för de
närvarande kallas upp på scenen och ta emot sin
utmärkelse. Det är roligt att vi som sport utmärker oss
så pass! Säkert kommer vi även återfinnas även bland
nästa års 50 förebilder. 😊
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Ett annat spännande event var inspirationsmötet
med det nystartade nätverket Kvinnligt Basketnät.
Visst är det förargligt att det skall behövas ett nätverk
för aktiva kvinnor (spelare, domare & tränare) inom
basketen, men när det nu trots allt är fallet så är jag
glad att initiativet togs. Vill du gå med? Hör av dig!

I detta nu o

Basketforum

Lördagen den 22: a april samlas företrädare för olika
delar av Basketsverige i Stockholm för att ta del av
aktuell information om nuläget samt inleda ett arbete
med att uppdatera vår strategi till år 2025. Redan
inbjudna är alla förbundsserieföreningar samt BDF
men det finns möjlighet för övriga intresserade att
delta i mån av plats. Vill du gärna delta och diskutera
vår framtid inom basketen bör du anmäla dig!
Inspirationsseminarium – en ny mötesplats

Det är lite tjatigt att säga – snart kommer det, men på
grund av tekniska utmaningar (vi vill att detta blir bra)
har vi tvingats skjuta på lanseringen, men nu verkar
det mesta vara löst. I april kommer vi att sjösätta
dessa inspirationsseminarier, som vi kallar för SBBF
Talks, genom flera av våra kanaler. Håll utkik!
Eventuella förslag på ytterligare inspirationstalare
emottages tacksamt!
SBBF Tip off 2017

Vill bara ge er chansen att markera detta i era
kalendrar. Helgen 8-10/9 kommer stora delar av de
verksamma inom svensk basket att samlas för
överläggningar, diskussioner och idéutbyte.
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