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I FLER-PROJEKTET
Oj oj oj, nu går det undan. Vi går med raska steg mot
jul, men först en liten information om vad som skett i
november i Bli fler-projektet.
Föreningsutvecklare – en specifik roll

Fokus i projektet och ute i Basketdistriktsförbunden
ligger nu på föreningsutveckling. BDF:ens
ordföranden (10 st till antalet) och ytterligare några
styrelsemedlemmar träffades i november i
Stockholm och över Skype för att tillsammans enas
om hur arbetet med föreningsutveckling skall ta sig
uttryck under 2017 och framåt mot målet 2020. På
detta BDF-råd diskuterades hur rollen skall utformas,
hur vi gemensamt skall genomföra de åtgärder som
nu är identifierade för nästa steg framåt, hur varje
distrikt skall skapa bra verksamhetsplanering och
vad detta projekts roll blir i den processen. Det blev
en hel dag med goda diskussioner och bra beslut där
även representanter för SBBF’s styrelse & kansli
deltog. Den gemensamma känslan efter mötet var
att vi tillsammans fortsätter att höja kvaliteten i vårt
arbete och tar viktiga steg framåt i utvecklingen.
RF - Idrottslyftet - Idrottsförbunden

Månaden avslutades med en tvådagarskonferens
arrangerad av RF med Idrottslyftsperspektiv där
specialförbunden fick möjlighet att träffa landets alla
idrottsförbund och tala om samverkan i respektive
distrikt. Vi från SBBF var riktigt på tårna och hann
med att träffa dubbelt så många distrikt som övriga
SF och fick väldigt bra respons från
distriktsidrottsförbunden. Nu har NI därmed världens
chans att inleda samarbeten med SISU & DF:en. Vi
har peppat dem och krattat i manegen åt er! 

Representanter i BDF-rådet på plats i Stockholm för
strategiska beslut för svensk baskets bästa.
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BDF:ens Verksamhetsplanering för 2017

Parallellt med arbetet kring föreningsutvecklarrollen,
inleder nu varje distrikt sitt arbete med
verksamhetsplaneringen inför nästa år. Här bidrar
projektet med input i den föreningsanalys som utgör
grunden för hur vi planerar nästa års insatser. Det är
viktigt att hitta en bra balans mellan EB-verksamhet,
tävling, utbildning och all övrig föreningsutveckling då
vi vill att det arbete vi gör också ger bra resultat. Det
gäller här att sätta upp mål som leder oss framåt
långsiktigt. Exempelvis är det oerhört viktigt att varje
distrikt står redo att hantera den stora volym spelare
som EB-verksamheten nu genererar även när de blir
äldre och övergår till ungdomsverksamheten. Målet
är förstås att ha många blomstrande lokala
ungdomsserier i varje distrikt och för att det skall bli
verklighet måste vi vara redo på alla plan. Detta och
mycket mer behöver vi jobba för här och nu för att
kunna skörda frukterna och glädjas åt ökade volymer
i framtiden. En professor i kognitiv neurovetenskap
beskrev nyligen begreppet ihärdighet som förmågan
att hålla kvar vid långsiktiga mål och att inte ge upp
vid motgång och att denna egenskap är vad som i
dagligt tal kallas för jävlar anamma. Nu tycker jag att
tiden är inne för lite jävlar anamma i svensk basket
och därför nämner jag ännu en gång, med en dåres
envishet, att vi alla TILLSAMMANS måste jobba för
att komma FRAMÅT med Svensk Baskets
UTVECKLING mot målet 2020.
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Norra Svealands BDF håller styrelsemöte.

