Stockholm 2016-04-29

NYHETSBREV
EM-KVAL
Mellan den 9 och 16 maj får alla
basketföreningar chansen att köpa biljetter
till Sverige mot Bosnien på Hovet, 14
september. Det kommer att bli en fantastisk
upplevelse. Priset på föreningsbiljetter blir
150kr. Kod skickas ut till föreningar före den
9 maj och alla beställningar sker via
WWW.AXS.COM
Föreningsbiljetterna finns på långsidan
bakom Sveriges bänk. Den 16 maj släpps
biljetterna till allmänheten till högre priser
och då kommer alla bosnier att köpa.
SM I 3X3 avgörs i år i Norrköping 8-9 juli,
mitt under folkfesten, SM-veckan. Anmälan
är öppen till 25 maj. Touren offentliggörs i
maj. Den spelas från mitten av juli till mitten
av augusti. Mer info på www.basket.se/3x3
FÖRBUNDSMÖTET genomfördes den 16
april med deltagande av 20 röstberättigade
elitföreningar och 10 BDF samt åhörare.
Mötet fastställde bl.a. inriktningsmålen för
de närmsta två åren.
Inriktningsmålen ska leda oss mot vårt
övergripande mål – Vi ska vara den
lagidrott som växer mest till 2020.





Vi ska intressera och aktivera fler inom
basketbollsporten
Vi ska göra det enklare för varje
förening att utvecklas och fungera
effektivt
Vi ska öka våra resurser och se till att
de ger starkare utveckling av svensk
basket
Vi ska ha en organisation med kraft att
utveckla, leverera och utvärdera

Till inriktningsmålen finns kopplat ett antal
resultatmål, vilka vi kommer att redovisa
separat. Dessutom presenterades en
eventstrategi vilken innebär att vi skapar
en bredare rättighetsbas och gör fleråriga
arrangörsavtal med kommuner där det finns
lämpliga arenor.

NY ORDFÖRANDE
Mats Carlson valdes enhälligt till ny
förbundsordförande.
STYRELSE:
Tommy Lundahl, Ann Sofi Thelin, Eva-Stina
Johansson, Björn Larsson, Pia Rosin,
Somar Al Naher, Thomas Persson och
Remy Nilson.
TIP OFF I FINLAND 26-28 AUG
27 augusti möts Finland och Sverige i en
förväntad fullsatt Esbo Arena.
Matchen blir ett av inslagen i SBBF:s forum
"Tip Off 2016" som ska samla olika ledare
inom svensk basket:
- Förbundseriekonferensen
- Utbildarutbildning
- Ungdomsforum
FÖRBUNDSSERIEKONFERENSEN riktar
sig till operativt ansvariga i föreningen
(klubbdirektör, sportchef eller liknande).
Mötet handlar huvudsakligen om tävling,
marknad och kommunikationsfrågor. Det
ges även möjlighet för diskussioner om
framtida utveckling för vår sport och de
enskilda serierna.
UTBILDARUTBILDNINGEN ger nya och
nuvarande utbildare tillfälle att gå
”nyutbildning” samt fortbildning inför
säsongen 16/17.
UNGDOMSFORUM med temat "Hur vill vi
att ungdomsbasketen ser ut 2020" riktar sig
till föreningsledaren som vi vill ska
inspireras och inkluderas i svensk baskets
resa mot målet "Den lagidrott som växer
mest till 2020”.
TIP OFF avseglar från Värtahamnen fredag
26 aug på kvällen med TallinkSilja.
Vi konfererar ombord och i Finland innan vi
återkommer till Stockholm söndag 28 aug kl
18:15. I mitten av maj kommer inbjudan och
program. Forumet kommer att
subventioneras av SBBF.
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