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Höstlov & förkylningstider. Två orsaker till ett något
sent informationsbrev. Här kommer dock en
redogörelse för vad som skett under oktober månad
kopplat till Bli fler-projektet.
Team efforts

I början av oktober reste förbundskansliet på en
studieresa till FIBA i Genève. Vi hann med såväl
kompetensutveckling, nätverkande och genomgång
av var vi står i förhållande till våra mål. Alla
medarbetare på förbundskansliet, liksom alla
verksamma ute i landet, är precis lika viktiga som
projektledaren för detta projekts fortsatta utveckling &
framgång. Genom vårt samarbete sker kontinuerliga
förbättringar. Processen kring nystart av föreningar är
ett exempel på sådant samarbete där er feedback
leder till positiva åtgärder och fler är på väg…
Vad vill föreningar ha? Och vad kan de ge?

Fokus i projektet och ute i Basketdistriktförbunden
ligger på föreningsstöd. Det handlar om att identifiera
vad föreningar vill ha & framförallt vad de behöver för
att sedan prioritera insatser. Ett område som
diskuteras på flera håll är breddbasket för äldre
ungdomar, såväl nybörjare som erfarna. Flera goda
initiativ har sjösatts och dessa piloter ger oss en idé
om vad som funkar och hur vi kan satsa nationellt på
detta. Er input är naturligtvis välkommen här. För en
tid sedan efterlyste Alvik Basket besked om hur
föreningar kan jobba strategiskt mot målet ihop med
projektet. Vi gläds åt att Alvik räcker ut en hand på
detta vis och naturligtvis vill vi diskutera detta vidare.
Alla föreningar som är intresserade av att delta i detta
jobb är varmt välkomna att höra av sig.

Kafferast för SBBFs personal på FIBA House i Genève..
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Operativt arbete i projektet

Föreningsutveckling är alltså vårt fokus på vägen att
bli fler. Därför pratar med föreningar, BDF-personal
och deras styrelser och förbereder åtgärder som
kan implementeras på flera håll så fort insatserna
får klartecken. I november träffas BDF:erna i ett
rådsmöte där vi hoppas knyta ihop de sista lösa
trådarna. Sedan går vi in i operativt arbete.
Värdegrundsarbete

Parallellt med arbetet kring föreningsutveckling, har
vi även tittat på hur levande värdegrunderna är hos
föreningar och förbund. Vad kan då vara bättre än
att besöka Fryshuset som bland annat rymmer Söder
Basket/Fryshuset Basket? Här är värdegrunderna
ständigt närvarande och synliga för alla och envar
som en påminnelse att leva sin värdegrund och inte
bara formulera fina fraser som sedan inte efterlevs.
Värdegrunderna diskuteras dessutom regelbundet
av seniorlagen såväl som ungdomslagen och
klubbens coacher. Hur är det i andra föreningar – är
värdegrunden levande? Den kultur vi skapar genom
värdegrunden avgör om vi blir framgångsrika eller
inte. Det knyter an till mitt budskap förra månaden att
vi måste jobba TILLSAMMANS för att komma
FRAMÅT med Svensk Baskets UTVECKLING.
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Värdegrunden är ständigt närvarande i Fryshuset.

