Beslutsunderlag Svensk Basket - Strategi 2025
Kommentarer till förändringar jämfört med remissmaterialet
Förbundsstyrelsen i SBBF (FS) vill rikta ett mycket stort tack till alla som på olika sätt
medverkat under processen med att ta fram detta arbete och utan vars medverkan det
aldrig hade kunnat genomföras! FS vill även rikta ett extra tack till de som svarat på remissen
och därmed bidragit med synpunkter som ytterligare förbättrat Svensk Baskets Strategi
2025!
I bifogade beslutsunderlag har nedanstående förändringar skett jämfört med remissversionen med anledning av inkomna remissvar:


Sid 1:
a. Ändrat ”Vägval för Svensk Basket – Strategi 2025” till ”Svensk Basket –
Strategi 2025”.
b. Lagt till ”Värdegrund, Vision & Mål”.



Sid 2:
a. Ändrat texten om Barnkonventionen i första stycket ”Därför”.
b. Ändrat Texten om Värdegrund i tredje stycket ”Vad”.



Sid 6:
a. Text förkortad.



Sid 8:
a. Text om Barnkonventionen förändrad.



Sid 11:
a. Tillägg under Möjligheter > ”En gemensam strategi bidrar till en tydlighet för
Svensk Basket vilket underlättar för partners och sponsorer på både lokal och
nationell nivå.”
b. Tillägg under Hot > ”Bristen på ytor för idrott är inte unik för basket men den
utgör ett konkret hot mot vår framgång och möjligheterna att involvera ännu
fler i Svensk Basket.”



Sid 13:
a. Uppdatering var i processen vi befinner oss.



Sid 15:
a. Borttag av sidan innan.
b. Omformulering och förkortning av Svensk Baskets Värdegrund.
c. Förtydligande av dess roll i förhållande till Riksidrottsförbundets Värdegrund.



Sid 16:
a. Ändrat rubrik från ”Svensk Baskets tillägg Värdegrund” till ”Svensk Baskets
Värdegrund.”
b. Text omformulerad och förkortad. Från fyra punkter till tre.



Sid 19:
a. Bild utbytt.
b. Målbeskrivningen under Hållbarhet utvecklad och förtydligad inklusive vikten
av ekonomisk stabilitet.



Sid 21:
a. Mätetalen under ”Vi segrar på planen” kompletterade med rullstol, 3x3 och
klubblag.



Sid 23:
a. Förtydligande av texten kring ”Effektiv organisation”.

Övriga kommentarer:
 Förbundsstyrelsen (FS) har valt att behålla Visionen oförändrad trots de synpunkter
som inkommit angående begreppet gränslös. FS delar inte oron att begreppet kan
uppfattas negativt i detta sammanhang.
 FS har även valt att behålla mätetalet att vi ska öka antalet licensierade spelare med
5% per år. FS är medvetna om att detta mål är högt satt men med tanke på alla
positiva tecken vi ser bedömer vi ändå det som rimligt. Vi är väl medvetna om att en
5%-ökning inte kan ske överallt men med tanke på hur många ställen det finns där
basketen fortfarande är en relativt liten sport tror vi att målsättningen är nåbar.
 Den bifogade presentationen i PDF-format är avsedd för digital visning och ej tryck. Vi
är medvetna om att läsbarheten i tryckt format inte är den bästa och en trycksak
kommer att produceras när beslut om ny strategi är fattat. FS inser att det kommer
att behöva tas fram olika typer av material m.m. för olika målgrupper och
sammanhang men vill avvakta beslut innan detta produceras.
 Av samma skäl har FS i detta skede inte prioriterat valen av bilder.
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