Noteringar från Workshop ”Strategi2025” vid SBBF
Förbundsseriekonferens 2018-08-26
Bakgrund
1) Idrottsrörelsen fattade beslut i maj 2017 om en ny strategi fram till år 2025. Vi, i
likhet med alla andra SF, måste anpassa vår verksamhet till denna.
2) Vår nuvarande strategi fastslogs 2014 och sträcker sig fram till 2020.
3) Vi, Basketsverige, behöver veta vart vi ska, hur vi tar oss dit och på vilken värdegrund
vi står.
4) Vi har startat Basketresan och Utbildning 2.0. De behöver ett ramverk i form av
vision, mål och värdegrund för att kunna styra rätt.

Arbetssätt
Grupparbeten i blandade grupper följt av presentation inför samtliga. Två frågeställningar: 1)
Var ska Svensk basket vara år 2025? 2) Hur kommer vi dit?
Nedan försök att sammanfatta diskussionen:

1) Var ska Svensk Basket vara år 2025?







25% fler utövare än idag / 50.000 utövare
3:e största lagidrotten i Sverige
Våra seniorlandslag deltar i alla EM-slutspel
SBBF upplevs som ett stöd för föreningar
Större mediautrymme
Ett enigt Basketsverige där alla vet sina roller och ansvar

2) Hur kommer vi dit?











Skolorna en nyckel. Ökade samarbeten med dem och föreningarna.
Tydlig organisation och ansvarsfördelning måste tas fram och förankras
Ökat samarbete mellan föreningar / distrikt / förbund
Bearbeta våra ”vita fläckar”
Tydligare måluppföljning och redovisning av statistik m.m.
3x3
Framgångsrika landslag där alla uttagna deltar
Lyfta våra ligor och föreningar genom tydliga krav som kommuniceras i god tid och
respekteras av alla
Utnyttja vår starka position inom CSR
Förtydliga vår värdegrund

Vad händer nu?









Mailadress (strategi2025@basket.se) öppnad för kommunikation kring arbete med
Strategi2025.
Ny flik på hemsidan (basket.se/strategi2025) där information, länkar och annat
material fortlöpande publiceras. Syftet med detta är dels att informera om
förbundets strategiarbete men även för att inspirera till motsvarande strategiarbeten
inom föreningar och distrikt.
Alla föreningar uppmanas skicka in sina strategier till strategi2025@basket.se för
publicering på hemsidan basket.se/strategi2025
Strategifrågor kommer att diskuteras i olika forum under hösten 2018.
Under våren 2019 förankring och diskussion med hela Basketsverige.
Innan sommaren 2018 publiceras ett förslag på strategi för Svensk Basket fram till år
2025
I september 2019 extra förbundsmöte där beslut tas om Strategi2025.

