Nya tävlingsmodulen
Till denna säsong har Svenska Basketbollförbundet valt att byta såväl tävlingsmodul
som licensmodul och utbildningsmodul. Som med allt nytt har detta inneburit
utbildning och lite mer arbete än vanligt för att få det i bruk. För stunden arbetar vi
på att få igång samtliga serier i distriktet i den nya Tävlingsmodulen ”BasketHotel”
där resultatrapporteringen framöver kommer att ske via sms. Tills detta arbete är
färdigställt hittar ni serier och resultat i den excelfil som finns på vår hemsida
www.basket.se/norrbotten under menyn Tävling - Serielottningar. Alla matchresultat
skall tills annat anges meddelas via mail eller telefon till kansliet. Glöm inte att ange
vilken serie det gäller och slutresultatet. Tack för ert tålamod!

Föreningsansvar hos NBBF:s styrelse
Inför denna säsong har varje ledamot i styrelsen fått ansvar för ett antal föreningar
inom distriktet. Tanken med detta är att vi gör besök i de aktuella föreningarna för
att informera oss om föreningens verksamhet och samtidigt informera om NBBF:s
tankar och idéer. Att vi helt enkelt kommunicerar mera med varandra och kan lyssna
vad föreningarna önskar från NBBF och vice versa. Vi har fördelat föreningarna enligt
följande:
Helena Lindvall: Dundret, Sportis, Kalix, Kiruna
Lotta Axelsson: Avan, Gammelstad, Boden, Sunderbyn
Heikki Kairento: Arvidsjaur, Jokkmokk, Piteå, Böle, Älvsbyn
Hans Dahlin: BG, LBC, LF, LBBK, Stars
Emelie Johansson: Antnäs, Vråken, Brooklyn, Luleå city
Per Larsson: Gladan, Hertsö, Porsö
Maria Fältmark: Haparanda, Överkalix, Råneå, Ängesbyn
Lars Niemi: Polcirkeln, Kuivakangas, Övertorneå, Pajala, Tärendö
Jampa Ericson: Höken, Bergviken, Steelers

Rapport från organisationsutredningen för Svensk baskets framtid
Den 15/10 genomförde NBBF en föreningsträff med anledning av den remiss som
skickats ut om svensk baskets framtida organisation. Mötet präglades av stort
engagemang och många föreningar deltog vilket var positvit. Ingemar Ek och JP
Kostet representerade vidare Norrbotten i den BDF-träff som genomfördes i helgen i
syfte att skriva ett gemensamt remissvar från alla BDF:en tillsammans. Vi kommer
att återkomma med mera information vart efter arbetet fortskrider.

Våra kommitteér
Efter årsmötet har styrelsen arbetat med att starta upp de nya kommittéerna. Idén
med fler kommittéer är att få en bättre struktur i arbetet samt engagera fler
männskor i distriktet arbete. I varje kommitté finns en ordförande som även är
ledamot av styrelsen. Kommittéerna ser ut enligt följande:
TK - Tävlingskommittén, arbetar med tävlingsfrågor av alla slag, dispenser,
serielottningar, turneringar etc.
Gruppen består av: Emelie Johansson (ordförande), Ingemar Ek, Stig Karlsson,
Niklas Olsson
UK - Utbildningskommittén, arbetar med stegutbildningarna, clinics etc.

Gruppen består av: Lotta Axelsson (ordförande), Maria Fältmark, Charlotte Pittja,
André von Klubsch
Utveckling - arbetar med projekt och andra satsningar
Gruppen består av: Hans Dahlin (ordförande), Heikki Kairento
Distrikslag - arbetar med frågor som rör distrikslag/länslag
Gruppen består av: Lars Niemi (ordförande), Jampa Ericson, Lasse Mikkelsson, Lars
Gustavsson
IOK - informartion och kommunikation, arbetar för att förbättra dialogen med
föreningarna genom nyhetsbrev, facebook, föreningsträffar etc.
Gruppen består av: Helena Lindvall (ordförande), Sten Lindmark, Emil Ryhlén
Kontakta gärna ordförande i respektive kommitté och ge oss tips, ideér och
synpunkter!Kontaktuppgifter hittar du på hemsidan.

Förbundsfunktionärsutbildning
Någon av dagarna under helgen den 13-14 november är det planerat att genomföra en
förbundsfunktionärsutbildning (sekretariat) i Luleå med instruktör Ulf Öhrman.
Förbundsfunktionärsutbildningen är en högre utbildning som är nödvändig för att vara
funktionär inom Förbundsserierna, dvs Svenska Basketligan, Damligan, Basketettan
Damer och Herrar samt USM/RM. Utbildningen inkl. prov beräknas ta ca 5 timmar och
genomförs under en dag. Är du intresserad? Välkommen med din anmälan till
basket@nbbf.nu eller på tel. 0920-693 54.

Sök idrottslyftsprojekt
Ta chansen och sök idrottslyftsprjekt via Norrbottens Idrottsförbund. Projekt som syftar
till att rekrytera fler basketspelare genom samarbeten med skolan kan beviljas
finansiering. Ta kontakt med Michale Fleuron, Norrbotten
Idrottsförbund, michael.fleuron@norrbotten.rf.se om ni vill göra ett projekt av en idé i
just er förening. Inga fasta ansökningsdatum finns utan löpande ansökningar gäller. På
denna länk hittar du mer informaton. http://www2.rf.se/norrbotten/t3.asp?p=1403034
På NBBF: s hemsida under fliken föreningsinformation och rubriken "fonder" (i
västerspalten) finns även en sammanställning av en mängd olika bidrag som föreningar
kan söka. Det kan handla om utbyten, arrangemang, läger, anläggningar mm. Där kan ni
få fler tips till finansiering av olika satsningar och projekt.

facebook och basketkalendern på vår webb
Du kollar väl in får facebook lite nu och då? Gör gärna inlägg, länka och diskutera aktuella
basketfrågor. Vi vill ockås påminna om att på våran hemsida och fliken kalender hittar du datumen för
de flesta av basketsäsongens händelser. Den uppdateras kontinuerligt så ta för vana att kika in även
där.

