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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 2 år
12. Val av 4-6 st. övriga ledamöter för en tid av 4 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 2 år
14. Val av ordförande och 2 övriga ledamöter i valberedningen för en tid av 2 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 avslutande
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ORDFÖRANDEN HAR ORDET

”MsvBDF bygger ett förbund för framtiden! Vi tror att det är viktigt att arbeta strukturerat och
strategiskt för att våra föreningar ska kunna utvecklas på̊ 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 också̊ har implementerats ut i föreningarna. Men vi är beredda att ge tid
och arbeta långsiktigt!
Så här inledde jag "Ordförande har ordet" förra året. Jag skriver det återigen då jag tycker att
det är oerhört viktigt.
Under 2015 satte vi för första gången en årsagenda tillsammans med föreningarna. Detta
kommer vi att fortsätta utveckla.
En förändring vi i styrelsen har genomfört under året är att tillsätta 4 st. olika kommittéer.
De olika kommittéerna jobbar inom dessa områden: Tävling, Utbildning, Utveckling,
Distriktslag.
När det gäller Easy Basket - konceptet, vill jag bara uppmana alla till att fortsätta arbeta med
att skapa en atmosfär där barnen kan tävla och samtidigt ha roligt. I december anordnades ett
större event för våra barn i EB-åldern. Detta genomfördes i Frödinge Arena i Karlstad. Succé!
Svenskt rekord sattes denna dag! Ca 500 barn var med under dagen! En annorlunda
lek/tävling infördes! Barnen fick chansen att ansiktsmåla sina ledare!
Ser vi till att
barnen får fortsätta att ha kul på basketplanen, kommer de sannolikt stanna kvar längre upp i
åldrarna!
Summerar jag 2015 kan jag konstatera att vi är på̊ ”rätt väg”! Vi ska alltid vara ett förbund
som blickar framåt och som alltid vågar utmana oss själva! Låt oss fortsätta ta oss an de
utmaningar som väntar på oss! Ser vi dessutom till att ha roligt under tiden, blir allt mycket
enklare!
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 fair play! Det visar inte minst flera goda exempel från
projektet "Välkommen hit!".
Slutligen vill jag tacka alla spelare, föräldrar, ledare och funktionärer för Ert engagemang! Ett
stort tack även till alla våra nära och kära som "tillåter" oss en massa ideell tid på olika sätt!
Den insats som Ni alla bidrar med 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
Ordförande:

Mathias Skånberg

Kassör:

Kansliet/Andreas Rosenqvist (Ekonomisk rådgivare)

Sekreterare:

Kansliet

Vice ordförande:

Tiina Rossi-Ekstam

Ledamot:

Tomas Dagerbäck

Ledamot:

Patrik Klarin

Ledamot:

Albert Lander

Ledamot:

Kristin Stenman

TÄVLINGSANSVARIG
Patrik Klarin
DOMARTILLSÄTTARE
Edwin Condori
UTBILDNINGSANSVARIG:
Tomas Dagerbäck
DISTRIKTSLAGSANSVARIG:
Albert Lander
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RÖSTBERÄTTIGADE FÖRENINGAR
BK Kumla Real
Brickebackens IF
Föreningen Arvika Basket
Hammarö Basket
KFUM Karlskoga
KFUM Kristinehamn
KFUM Sunne
KFUM Vänerstaden Basket
KFUM Örebro Ungdom Basket
Kils Basket
Kumla Basket
Nora Basket
Rockhammars IF Basket
Sjöängens IF Basket
Solstadens Basketförening
SK Sifhälla
Wedevågs Idrottsförening
Örebro Basket
Örebro Multi Basketförening
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DISTRIKTSLAGSVERKSAMHET
Mellansvenska ställde åter igen fyra lag på benen till DLT (DistriktLagsTurneringen)
Distriktlagsverksamheten (DL) är för våra åldersgrupper U18 och U16 och säsongen
2014/2015 var det för födda 97/98 samt 99/00. Under säsongen genomförde DL två öppna
träningar – en i Karlstad och en i Örebro – för de som vill komma och träna med nya
medspelare under ledning av nya coacher. Syftet med DL har hela tiden varit att stärka
ungdomsverksamheten i vårt distrikt och samtidigt skapa en större samhörighet mellan våra
föreningar och spelare. Dessutom ger DL en möjlighet för de spelare som vill satsa och visa
upp sig på riksplanet för landslagscoacher via DLT. Distriktslaget är vårt representationslag
och det är en stor ära att vara uttagen till DLT.
Efter de öppna träningarna tar coacherna ut upp till arton spelare i en trupp till nästa
uttagningsträning, även de i Karlstad respektive Örebro, där spelarna som skall representera
vårt distrikt i DLT tas ut. Vi hade cirka 70 spelare som var med på träningarna, något färre än
i fjol. I åldersgruppen DU18 kompletterades vårt lag med spelare från föreningar i Östsvenska
distriktet – tack tjejer för er insats.
Tjugonionde maj styrde Mellansvenskas ”orangea” buss kosan mot Uppsala och
Distriktslagsturneringen (DLT). Bra stämning och god gemenskap. Även medföljande
supporters hade möjlighet att åka med kostnadsfritt. Motståndet i de andra distrikten är
mycket tufft men vi lyckades vinna ett par matcher. Svårt nederlagstippade gjorde vi trots allt
bra ifrån oss. Ett särskilt beröm till tjejerna i U16 som efter en tuff lottning åkte hem från
turneringen med positiv poängskillnad.
Samtliga matchresultat finner ni MsvBDF: s hemsida under Distriktslag.
DLT, i år även sammanslaget med Miki Herkel Cup, var en mycket positiv turnering för både
spelare, coacher, domare och ledare – vilket visar att basketen verkligen kan!
Vi är nu på god väg i vår ambition är att etablera en kontinuerlig distriktlagsverksamhet och
att Mellansvenska alltid kommer till DLT.
Datum för DL 2016 bestämdes på Föreningsträffen i våras. Planeringen för 2016 påbörjades i
december och inbjudan skickades ut innan jul.
Jag vill tacka alla inblandade – både spelare och coacher – för ett väl genomfört 2015 och ser
nu fram emot en minst lika bra säsong 2015/2016.
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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.
Säsongen 2014/15 genomfördes seriespel med 29 lag från Mellansvenska BDF.
Efter många samtal och möten lyckades Mellansvenska BDF och Östsvenska BDF komma
överens i att genomföra gemensamma serier under säsongen 2015/16 samt även besluta att
genomföra samma samarbete under säsongen 2016/17.
Säsongen 2015/16 beslutades det att serien U13/14 skulle spelas inom vårt distrikt och
administreras av MsvBDF.
Intern tävlingskommitté skapades med Patrik Klarin, Andrew Pleick, Anna Nyberg och Tiina
Rossi-Ekstam. Tävlingskommittén tog fram tävlingsbestämmelser och har genomfört möten
under säsongen.
Det mest positiva 2015 var det EB sammandrag som genomfördes i Karlstad med ca 500 barn
som spelade och hade roligt i Basketsportens anda. Jonas Morin var med som starter och han
genomförde lekar och annat bus.

UTBILDNING
Under 2015 så har utbildningsansvarig, Tomas Dagerbäck, tillsammans med utbildarna
genomfört följande utbildningar:
Grundkurs 54 deltagare
Steg 1 9 deltagare
EB i praktiken 10 deltagare
Tomas Dagerbäck genom Tiina Rossi Ekstam
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BUC VÄRMLAND OCH NÄRKE
Två stycken Basketutvecklingscentra (BUC) har funnits i distriktet sedan 2012. Beslutet att
bilda BUC Närke och BUC Värmland fattades av föreningarna på årsmöte våren 2012 och
etablerades under hösten 2012. BUC Närke och Värmland har under året haft en fortlöpande
kontakt och samarbete med SISU Idrottsutbildarna, SBBF och MsvBDF.
Under våren 2015 utvärderades BUC Närke och BUC Värmland verksamheten tillsammans
med representanter från styrelsen (Tiina Rossi Ekstam och Kristin Stenman). I utvärderingen
visade att dialogen och samarbetet mellan föreningarna i distriktet ökat de senaste åren.
Framförallt gäller detta EB-åldrarna där föreningar samarbetet vid EBC arrangemangen. I
Närke har fyra nya föreningar bildats och fått hjälp i uppstarten av sin verksamhet. Av
utvärderingen konstaterade vi också att det saknades tydliga mål och uppdrag för BUC vilket
gjorde det svårt att jobba vidare.
Följande framtidsfrågor tog vi med från utvärderingen:






Styrelsen måste sätta tydliga vision, mål och delmål för BUC
o Det krävs att uppdraget förtydligas och därefter arbetsbeskrivningen
BUC behöver en nystart. Vi har kommit en bit på vägen och det som från början var
uppdraget känns slutfört. Vi är i en ny fas!
Distriktet har olika behov bla:
o Föreningsutveckling
o Ledarutveckling
o Skolbasket
De senaste åren är känslan att vi blivit fler basketspelare i distriktet. Föreningarna har vuxit,
nya föreningar. Men vi behöver fortsätta växa och bli fler både spelare och ledare. Ett
uppdrag för BUC?!

Utifrån utvärderingen fattade distriktsstyrelsen beslut om att pausa BUC och påbörja ett
arbete med att sätta mål för distriktets verksamhet.
VÅRA MÅL
Styrelsen i Mellansvenska påbörjade under hösten 2015 ett arbete för att sätta mål för
distriktet. Målen är satta utifrån en tre årsperiod. Vid tre av styrelsemötena under hösten
jobbade styrelsen igenom detta.
Följande mål har styrelsen fattat beslut om:






Rekrytera och behålla spelare
o 200 nya spelare varje år i distriktet
o 5 nya föreningar med verksamhet om 3 år (1 ny förening varje år)
o Behålla spelare (ffa i ungdomsåren)
Öka antalet utbildade tränare, domare, funktionärer
Öka kommunikationen i distriktet
Marknadsföring - synas mer i basketsverige

En handlingsplan är påbörjad som beskriver vilka insatser och aktiviteter som ska göras inom
respektive mål samt vem/vilka som är ansvarig för de olika aktiviteterna.
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