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FÖREDRAGNINGSLISTA
1. upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för mötet på grundval av
den röstlängd som har upprättats enligt 11§
2. fastställande av föredragningslista för mötet
3. fråga om mötets behöriga utlysande
4. val av ordförande för mötet
5. val av sekreterare för mötet
6. val av två protokolljusterare samt erforderligt antal rösträknare,
7. behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelser:
a) BDF-styrelsens verksamhetsberättelse för tiden 1/1 - 31/12
b) BDF-styrelsens förvaltningsberättelse för tiden 1/1 - 31/12
c) BDF:s revisorers berättelse för samma tid,
8. Fråga om ansvarsfrihet för BDF-styrelsens förvaltning
9. behandling av förslag till BDF:s verksamhetsinriktning (handlings- och ekonomisk plan)
samt fastställande av ev. årsavgift till BDF
10. behandling av förslag (motioner) som getts in i den ordning som anges i § 13 samt av
BDF-styrelsens förslag (propositioner). Fråga av ekonomisk natur får endast avgöras om den
finns med på föredragningslistan till mötet
11. val av ordförande i BDF, tillika ordförande i BDF-styrelsen för en tid av 1 år
12. val av 4-6 st. övriga ledamöter för en tid av 2 år, växelvis avgång
13. val av 1 revisor och personlig suppleant med uppgift att granska verksamhet, räkenskaper
och förvaltning inom BDF för en tid av 1 år
14. val av ordförande och 2 övriga ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år
15. beslut om val av ombud och erforderligt antal suppleanter till SBBF:s förbundsmöte samt
representantskap
16. beslut om val av ombud erforderligt antal suppleanter till DF-möte
17. mötets avlutande
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ORDFÖRANDEN HAR ORDET
För ett år sedan skrev jag att: ”MsvBDF bygger ett förbund för framtiden! Vi tror att det är
viktigt att arbeta strukturerat och strategiskt för att våra föreningar ska kunna utvecklas på ett
sunt sätt.” Alla måste dock ha i åtanke att strukturella förändringar tar tid att ”sätta sig”. För
vissa saker tar det helt enkelt lite längre tid, innan det också har hunnit implementerats ut i
föreningarna. Men vi är beredda att ge tid och arbeta långsiktigt!
Verksamhetsåret 2013 var ett år fyllt med mycket roliga saker (vem minns inte bl a EMslutspel för både damer och herrar) men det är också viktigt att nämna att det samtidigt varit
betungande. Vårt fokus har varit tvunget att vändas mot sådant som är allt annat än roligt. Vi
har haft en situation där flera av våra mest erfarna domare har avböjt att döma i distriktet regi,
vilket har tagit mycket energi. Vi har dock lärt oss mycket av den situationen som så här i
efterhand gjort att vi, om möjligt, är ännu mer övertygade om att vi är på ”rätt väg”!
Vi fortsätter att jobba vidare i enlighet med vår värdegrund. Alla som vill delta i vår
verksamhet är lika välkomna och på samma villkor – oberoende av kön, härkomst,
funktionshinder, sexuell läggning eller religionstillhörighet. Vi står för öppenhet, demokrati
och rent spel. Vi står för respekt och för fair play.
Gällande basketutvecklingscentrumen (BUC) som etablerats i Närke och Värmland, kan
konstateras att vi under hösten kom igång på allvar även i Värmland. Styrelsen är övertygad
om att det kommer att ”bära frukt” på sikt!
2013 föddes också Örebro läns ”baskethem” – Tegelbruket. En fantastisk anläggning att
bedriva vår sport i. Här har det arrangerats läger, matcher, utbildningar, föreläsningar mm.
Exempelvis Regionläger, EBC-dagar, föreläsning av damlandslagets förbundskapten Lars
Johansson, men också RM Final Four. Det har helt enkelt varit puls i Tegelbruket.
2013 innehöll också en omfattande tävlingsverksamhet tillsammans med Östsvenska BDF och
Västmanlands BDF. Även utbildningsmässigt etablerades ett samarbete med dessa förbund.
Blickar vi framåt kommer vi, förutom att vidareutveckla det vi byggt upp organisatoriskt samt
att jobba med våra fokusområden, fortsätta vår satsning på Basketutvecklingscentrum (BUC).
Här kan vi redan se att det har haft en bra effekt gällande att få fler barn och ungdomar att
vilja börja spela basket. Låt oss också tillsammans ta oss an utmaningen i att lyckas behålla
dem längre i vår underbara sport!
För våra yngre spelare, i Easy Basket och Riksmästerskapen, tror vi att tävling är viktig, men
att det bara är en del av upplevelsen. Andan vi tävlar i är kanske ännu viktigare. För att skapa
en atmosfär där vi kan tävla och samtidigt ha roligt gäller det att alla fokuserar på sitt; barnen
spelar, coacherna coachar, domarna dömer och föräldrarna hejar. Det är viktigt att vi hela
tiden påminner oss om att tävlingarna är till för spelarna och de deltagande lagen, att vi
bemöter varandra med respekt och inser att det utan motståndare inte blir någon tävling.
Därför väljer vi att också satsa på Distriktslagsverksamheten i framtiden. Vi tror att den
kommer att utgöra en del i att vi får behålla våra barn längre i vår verksamhet.
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SBBF satsar också vidare på Regionverksamheten. Organisatoriskt hör den under
landslagsverksamheten, men den är till för ALLA. Spelare, coacher och föräldrar är välkomna
till regionlägren. Vi tror att spelarnas utveckling är en del av upplevelsen, att unga spelare och
coacher vill bli bättre, vill träna, vill lära nytt, kämpa och försöka göra verklighet av sina
drömmar. Det spelarna och ledarna får ta del av på ett regionläger tar de förhoppningsvis med
sig hem och sprider vidare. Då går utvecklingen vidare och vi kan alla hjälpas åt att sprida
basketen, sporten som ger oss upplevelser, vänner och minnen för livet!
Summerar jag 2013 kan jag konstatera att vi är på ”rätt väg”! Vi ska alltid vara ett förbund
som blickar framåt och som alltid vågar utmana oss själva.
MsvBDF är ett förbund som vågar sticka ut hakan och säga att vi kommer sätta vårt förbund
på Sveriges basketkarta! Vi kommer inte inom överskådlig tid vara det förbund som har flest
utövare, inte heller ha flest medlemmar o s v. Vi kommer däremot vara det förbund som har
ORDNING OCH REDA! Ser vi tillsammans till att skapa detta så kommer detta vara grunden
till att också växa i alla andra delar!
Slutligen vill jag tacka alla spelare, föräldrar, ledare och funktionärer för Ert engagemang!
Den insats som Ni gör i Era föreningar är ovärderlig! Utan Er skulle inte föreningarna eller
MsvBDF finnas. TACK!
Tillsammans för svensk baskets bästa!

Mathias Skånberg, Ordförande
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MELLANSVENSKA BASKETDISTRIKTSFÖRBUNDETS STYRELSE 2013
Ordförande:

Mathias Skånberg

Kassör:

Andreas Rosenqvist

Sekreterare:

Kansliet

Vice ordförande:

Tiina Rossi-Ekstam

Ledamot:

Magnus Lindmark

Ledamot:

Patrik Klarin

Ledamot:

Albert Lander

Ledamot:

Wiveca Chipperman

TÄVLINGSANSVARIG
Patrik Klarin
DOMARTILLSÄTTARE
Pontus Brolund, Edwin Condori, Patrik Klarin
UTBILDNINGSANSVARIG:
Tiina Rossi-Ekstam
DISTRIKTSLAGSANSVARIG:
Albert Lander
BUC ANSVARIG:
Wiveca Chipperman
Magnus Lindmark
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RÖSTBERÄTTIGADE FÖRENINGAR
BK Kumla Real
BK Star
Föreningen Arvika Basket
Hammarö Basket
KFUM Karlskoga
KFUM Kristinehamn
KFUM Sunne
KFUM Vänerstaden Basket
KFUM Örebro Ungdom Basket
Kils Basket
Kumla Basket
Lindesbergs BBK
Rockhammars IF Basket
Sjöängens IF Basket
Solstadens Basketförening
SK Sifhälla
Örebro Basket
Örebro Multi Basketförening
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DISTRIKTSLAGSVERKSAMHET
MsvBDF planerar att etablera distriktslagsverksamheten inklusive lag till DLT 2014. En
person har utsetts till ansvarig (Albert Lander) och arbetet har påbörjats.

UTBILDNING
Under hösten 2013 har distriktet genomfört två grundkurser. Den ena gick i Arvika
och den andra i Karlstad, och fyra föreningar (Arvika, Solstaden, Kil) hade 26 st. medlemmar
som utbildades i vårt distrikt.
Under vinter 2013 planerades det även för en Steg 1 utbildning, med start tidigt 2014,
där block 1 skulle läggas i Örebro och block 2 i Karlstad.
Då vi även samarbetat med Östsvenska och Västmanlands BDF: er gällande utbildning
så hann även 7st inom distriktet går en Steg 1 utbildning block 1 under 2013.
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TÄVLINGSVERKSAMHET
Till denna verksamhetsberättelse kommer vi inte att bifoga spelresultat, serietabeller då det
finns på distriktets hemsida.
Div. 2 har administrerats av Stockholms BDF.
I MsvBDF: s serier så var det inge ren seniorserie utan motionslagen balandes med de äldsta
ungdomslagen.
Ungdomsverksamheten spelades med ålders samt kunskaps anpassade grupper istället för rena
ålders serier.
Gällande tävlingsverksamheten under säsongen 2012/13 så genomfördes seriespelet med 34
lag från Mellansvenska BDF:
Basketligan Herrar
ecoÖrebro (Plats 12 i serien)
Basketettan Damer
Arvika Basket (Plats 12 i serien)
Div. 2 Herrar Södra
Solstaden Basket (Plats 5 i serien)
Arvika Basket (Plats 6 i serien)
KFUM Örebro Basket (Plats 8 i serien)
Div. 2 Damer Södra
KFUM Örebro Basket (Plats 3 serien)
KFUM Vänerstaden (Plats 8 i serien)
Div. 2 Damer Södra Kval
KFUM Örebro Basket (Plats 2 i kvalet)
MsvBDF: s Final Four
Pojkar gr. 1 KFUM Örebro
Flickor gr. 1 Kumla Real
Pojkar gr. 2 KFUM Vänerstaden
Flickor gr. 2 Arvika Basket U
Pojkar gr. 3 KFUM Vänerstaden
Flickor gr. 3 Multi Basket

5 lag från MsvBDF har deltagit i Östsvenska BDF: s serier
2 lag från MsvBDF har deltagit i RM
1 lag från MsvBDF har deltagit i USM

Under våren 2013 på börjades ett samarbete med Östsvenska BDF och Västmanlands BDF
gällande tävlingsdelen. Hösten 2013 startade den gemensamma serien som omfattar serierna
motion ner till U13.
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BUC VERKSAMHET
NÄRKE
BUC Närke har under säsongen 2013/14 förvaltats av KFUM Örebro Basket som i sin tur har
haft Andrew Pleick anställd och avsatt 25 % av hans tid till rollen som projektledare för BUC.
Andrew under året haft en 100 % anställning hos föreningen där resterande delar har fördelats
65 % på KFUM Örebro Basket och 10 % på NIU. BUC Närke har fakturerat Mellansvenska
BDF 100 TSEK för uppdraget.
BUC Närke har under året haft en fortlöpande kontakt med SISU Örebro och Helena Hörman
där man bl.a. har genomfört föreningsutvecklingskvällar med Multi Basket och bidragit till att
en ny basketförening har startats i Nora.
Tidigt under året så genomfördes ett skolbasketprojekt i Kumla som senare har lett till att
Kumla Basket har fått en 100 % tjänst finansierad via arbetsförmedlingen för att fortsätta med
aktiviteter kopplade till skolbasket och rekrytering under ett år. Tjänsten bemannas av Edin
Gas.
EBC-omgångar har genomförts regelbundet i huvudsak i Örebro med undantag för en omgång
som genomfördes i Kumla. Kommande år är ambitionen att i högre utsträckning arrangera
EBC på fler orter/spelplatser än vad som har skett hittills.
BUC Närke har genomfört lovaktiviteter under sommar- och sportlov där hela distriktet har
varit inbjudna, men där deltagarna tyvärr har varit få utanför KFUM Örebro Basket. Bland
övriga arrangemang kan nämnas Regionläger för U14 (2 st.) och U15 (1 st.), spelomgångar
för RM (1 st.) och USM (1 st.), Distriktslagsuttagning (1 st.) samt kronan på verket i form av
RM Final Four som under 2013 fick så goda vitsord att man fick förnyat förtroende att
arrangera även 2014.
BUC Närke har också samarbetet med ECO Örebro Basket i ett projekt där ligaspelare har
genomfört aktiviteter tillsammans med utvalda fritidsverksamheter i Örebro. De ekonomiska
medlen (250 TSEK) för detta har tillfallet Eco Örebro och varit en viktig del i att vi kunnat
uppleva ligabasket i distriktet under året samtidigt som projektet syftat till att väcka
ungdomars intresse för vår idrott.
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BUC VERKSAMHET
VÄRMLAND
Arbetet med BUC Värmland 2013/2014 startade i mitten av september då Thomas Dagerbäck
och Niklas Jönsson blev tillsatta som resurser för detta.
Kontakt och nätverkande med föreningar togs för bl.a. en inventering av spelare och ledare,
och även för att höra vad varje förening hade för behov av hjälp och stöd, och även för att visa
att de fanns tillhands. Resultatet visade att det finns sju aktiva föreningar i länet (Arvika,
Sunne, Kil, Hammarö Basket, KFUM Vänerstaden, Solstaden Basket, Sifhälla Basket) och att
en förening som legat nere under en tid, har intresse av att starta verksamhet igen .
Inventeringen visade även att föreningarna har olika behov, och detta kommer BUC:en att
arbeta med. När nästa kontakt togs med föreningarna visade det sig att antalet spelare ökat
inom främst EBC och EB, vilket är mycket positivt och ger en ljus bild av framtiden gällande
basket i länet.
Planerade EBC/EB sammandrag sattes igång, där varje förening i Värmland skall hålla i ett
sammandrag. Fram till årsskiftet hade Solstaden, Hammarö och Arvika stått som värdar för
dessa fantastiska arrangemang. Ett stort antal barn från flera föreningar har haft det skojigt
under dessa stunder, och det är mycket uppskattat.
Ett region läger arrangerades även under hösten av Arvika basket, och
distriktslagsverksamheten kom igång.
Under dessa tre och en halv månad har BUC Värmland fått en bra bild av hur det ser ut i
föreningarna i länet och vad de har för behov. Det har även planerades för olika aktiviteter
inför år 2014 t.ex. lovsbasket på olika orter, möte med föreningar, idrottsskola, streetbasket
o.s.v. Målsättningen blev satt för fortsatt arbete där bl.a. föreningskonferenser och
regionläger/omgångar genomförs, fortsatt arbete med EBC/EB arrangemang, och
ledarrekrytering skall vara mål.
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