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Svenska Basketbollförbundet har nöjet att inbjuda Er till
Förbundsmöte lördag den 23 april kl 10:00
Scandic Continental, Vasagatan 22, Stockholm

Hur och när ska vi anmäla oss?
Vi vill ha er anmälan med uppgift om namn, postadress, e-mail och organisation så snart som möjligt dock
senast den 15 april. Röstberättigade är garanterade plats, övriga får närvara i mån av plats.
Anmälan görs direkt via länk:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=bi1b644CTUW4eAwFWtvrKqMW2bNzyctLsDvYoHOfxL
xUQVlXTklPNDRZNEIzMUlXWUExMU5UQkVXSC4u

Var konfererar vi?
Scandic Continental, Vasagatan 22 i Stockholm.

Tider:
09.15-09.45
10.00
11.30
12.15

Registrering
Start Förbundsmöte
Lunch
Forts möte

Vi vill påminna speciellt de föreningar som inte har rösträtt på förbundsmötet att gå på era BDF-årsmöten.
BDF-en ska utse representanter till förbundsmötet vilka representerar distriktet.

Fullständiga handlingar:
Finns på hemsidan, www.basket.se/forbundet/forbundsmote

Med vänlig hälsning
Svenska Basketbollförbundets styrelse och personal
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Röstlängd vid Förbundsmötet 2022, reviderad 220228
Röstlängd för Svenska Basketbollförbundets Förbundsmöte den 23 april 2022.
(Röstlängden baseras på de föreningar som var medlemmar 2021)
BDF får sända ett ombud för varje röst men kan låta ett ombud representera mer än en röst.
I förekommande fall gäller detta även förening.
Ombud får inte företräda mer än ett BDF eller en förening och får inte vara ledamot av förbundsstyrelsen.
Ombud skall medföra fullmakt från sin organisation. I fullmakten skall ombudets rätt att utöva rösträtt anges.
Fullmakten skickas ut med förbundsmöteshandlingarna och finns att ladda ner på hemsidan.
Basketligan Föreningar

Röster

AIK Basket
Alviks BBK
BC Luleå
BK Marbo
Fryshuset BBK
Föreningen Uppsala Basket Dam
Göteborgs RBK
Helsingborg BBK
Högsbo Basket
IK Eos
KFUM Borås Basket
KFUM Jämtland Basket
KFUM Umeå BSKT
Köping Basketförening
Luleå Basketbollklubb
Nacka HI
Norrköpings BF
Nässjö Basketförening
Sanda Basket (Wetterbygden)
Södertälje BBK
Umeå Basketbollklubb (A3)
Visby BBK (Visby Ladies)
Östersunds Basketklubb
Totalt föreningsröster
Totala antalet röster är 27+55 = 82 st

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
3
1
1
2
1
1
1
27

BDF
Mellannorrland
Mellansvenska
Norra Svealand
Norrbotten
Skåne
Småland-Blekinge
Stockholm
Västerbotten
Westra Sverige
Östsvenska

Föreningar
11
15
30
30
43
19
83
12
57
10

Röster
2+2 =
2+2 =
2+3=
2+3 =
2+5 =
2+2 =
2+9=
2+2 =
2+6 =
2+1 =

4
4
5
5
7
4
11
4
8
3

2 grundröster samt 1 för varje påbörjat tiotal
föreningar

Totalt BDF-röster

310 20+34=

55
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Föredragningslista 2022
§ 1.

Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande
av röstlängd för mötet på grundval av den av
förbundsstyrelsen upprättade röstlängden,

Bif röstlängd

§ 2.

Fastställande av föredragningslista för mötet,

§ 3.

Fråga om mötets behöriga utlysande,

§ 4.

Val av ordförande för mötet,

Valberedning

§ 5.

Val av sekreterare för mötet,

Valberedning

§ 6.

Val av två protokolljusterare att jämte mötesordföranden
justera mötets protokoll samt erforderligt antal rösträknare,

Valberedning

§ 7.

Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelser:

Se verksamhetsberättelse

a. förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse för de
gångna verksamhetsåren (2020 och 2021)
b. förbundsstyrelsens förvaltningsberättelser för de
gångna räkenskapsåren (2020 och 2021)

Se årsredovisning

c. revisorernas berättelser för samma tid,

Se årsredovisning

§ 8.

Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsens förvaltning,

§ 9.

Behandling av förslag till verksamhetsinriktning
(handlings- och ekonomisk plan) för förbundet
samt behandling av styrelsens förslag (propositioner)
och av motioner som getts in i den ordning
som sägs i 23 §,

Se verksamhetsinriktning
Se bilaga

§ 10.

Fastställande av föreningarnas årsavgift till förbundet,

§ 11.

Val av förbundsordförande, tillika styrelsens ordförande
för en tid av två år,

Valberedning

§ 12.

a. fastställande av antalet övriga ledamöter på förslag av valberedning
b. val av styrelseledamöter

Valberedning

§ 13.

Val av en revisor och en revisorssuppleant med uppgift
att granska verksamhet, räkenskaper och förvaltning
inom förbundet för en tid av två år,

Valberedning

§ 14.

Val av ordförande och tre ledamöter i valberedningen
för en tid av två år,

§ 15.

Beslut om val av ombud till RIM och erforderligt antal
suppleanter,

Valberedning
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7. Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse för de gångna åren
A. Verksamhetsberättelsen
Finns redovisad i separat dokument 2020 och 2021 (skickas ut innan mötet). Alla tävlingsresultat finns numera
också upplagda på basket.se med individuella fakta och statistik.

B Förbundsstyrelsens förvaltningsberättelse
Finns i Årsredovisning 2020 och 2021.
C Revisorernas berättelse
Finns i Årsredovisning 2020 och 2021

8. Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsens förvaltning

9. Förbundsstyrelsens förslag till verksamhetsinriktning
Förbundsstyrelsen föreslår Förbundsmötet
att anta nedan beskriven Verksamhets - och Ekonomisk plan
Inledning:
Nedan finner ni Svenska Basketbollförbundets strategiska plan. Den vänder sig i första hand till
förbundsstyrelsen, utskott, personal på förbundet, distrikt samt alla utbildare.
Det är ett underlag som ger anvisningar vad som är särskilt prioriterat samt vilka övergripande och
inriktningsmål som finns för verksamheten. De aktiviteter som ska genomföras finns oftast i separata
dokument - handlingsplaner.
Organisation:
Förbundet verkar på tre nivåer: nationell nivå, distriktsnivå och lokal nivå.
På den nationella nivån finns förbundets beslutande organ (förbundsmöte och förbundsstyrelse) och
förbundskansliet.
På distriktsnivån verkar basketdistriktsförbunden (BDF) och på den lokala nivån bedrivs verksamheten i
föreningarna.
Förbundsstyrelsen organiserar, utifrån besluten på förbundsmötet, arbetet på nationell nivå. Till sitt
förfogande har styrelsen ett förbundskansli. Normalt inrättas också utskott och kommittéer som verkar på
förbundsstyrelsens uppdrag. Den strukturen kan förändras över tid. Förbundsnivån ansvarar för att
samarbetet mellan förbundets nivåer fungerar.
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Förbundsstyrelsen utses enligt stadgarna och inom den fördelas ansvar för olika verksamhetsområden. Inom
vissa områden kan BDF:en utse ansvariga företrädare för att underlätta samspelet.
Arbetsformer:
Det är förbundsmötet som vartannat år beslutar om och stämmer av att vi är på rätt väg. Det sker genom att vi
följer upp via verksamhets- och ekonomisk uppföljning. RF har i samband med en revidering av SF-stöden
utverkat nya och tydligare direktiv på återredovisning för de olika stöd vi får.
Inriktningsmålen fastställs av förbundsstyrelsen för två år i taget.
Till inriktningsmålen har vi också ett antal resultatmål och aktivitetsplaner, där förbundspersonalen är
genomförare, vilka föredras på förbundsmötet.
Vår vision:
Svensk Basket – Där Gränslös gemenskap & livslång passion skapar vinnare för livet!
Svensk Basket är för alla. Svensk Basket speglar världens mångfald och alla fantastiska möjligheter det ger.
Svensk Basket ger framgång och gemenskap som lätt blir en passion som varar hela livet!
Övergripande mål mot 2025
Område
Hållbarhet

Organisation

Vi vill bli fler

Basket hela livet

Välutbildade
basketpersoner

Målbeskrivning
Svensk Basket, på såväl förenings-, distrikts- och
förbundsnivå, bedriver en verksamhet på och
utanför basketplanen som är långsiktigt hållbar,
jämställd, tillgänglig, ekonomisk stabil, trygg och
välkomnande för alla, överallt.
I Svensk Basket har vi en tydlig organisation där
alla vet sitt uppdrag och ansvar i den kedja som
gör oss ännu mer framgångsrika. Vi vill bli fler Fler
ska känna sig välkomna till vår sport och fler ska
vilja bli en del av den.
Fler ska känna sig välkomna till vår sport och fler
ska vilja bli en del av den.

Mätetal
I förbundets styrelse, valberedning,
utskott, nämnder och
landslagsledningar är inget kön
representerat med mer än 60%.
Samma sak gäller i våra distrikt.
Kvalitativ utvärdering 2019, 2022
och 2025.

Vi vill behålla våra utövare hela livet. Om inte som
spelare så som domare, funktionärer, coacher
eller styrelsemedlemmar.
Vi ska inom alla olika delar av basketen ha rätt
kompetens för att kunna växa.

Medelåldern bland licensierade
spelare har ökat från 16,7 år 2019
till 20,0 år 2025.
Minst 60% av alla ledare och
domare genomgår minst en
certifierad utbildning varje säsong.
Vi kvalificerar oss till EM-slutspel år
2025, för dam och herr, rullstol och
3x3.
Vi har klubblag som når slutspel i
internationella cuper.
Svensk Basket placerar sig bäst av
alla idrotter när det gäller
mätningar om hållbarhet,
jämställdhet, integration och
samhällsnytta. Varje år.

Vi segrar på
planen

Vi vill nå internationella framgångar.

Vi segrar utanför
planen

Vi vill göra Sverige bättre och använda vår sport
till att öka jämställdheten, öka integrationen,
skapa nya band mellan människor och förbättra
folkhälsan.

Minst 36.000 licensierade spelare
2022 och 42.000 2025 (+5%/år).
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Ekonomisk plan
Balans i ekonomin
Det ekonomiska utgångsläget för framtiden är balanserat, även om pandemin påverkat oss. 2020 slutade med
ett positivt resultat på 2.1 mkr efter att vi valde att ta en del kostnader relaterade framförallt till
personalavslut på det året. I skrivande stund är bokslut 2021 inte färdigställt. Prognosen tyder på ett resultat
runt noll. En del osäkerhetsfaktorer kvarstår, framförallt gällande hur de utdelade stöden från RF ska
periodiseras. Förbundsstyrelsen har konstaterat att vi inte kan se ett enstaka pandemi-år isolerat ur ett
ekonomiskt perspektiv, vi behöver tänka att resultatet sett över flera år är det som är relevant och kommer
visa hur vi klarat av perioden som helhet. Stödformerna under pandemin har varit både retroaktiva och
framåtriktade, och de verkliga effekterna av pandemin ur medlemsantalssynpunkt är svåra att överblicka. Vi är
fortsatt mycket beroende av statliga bidrag liksom föreningsavgifter. De senare är mycket låga i jämförelse
med andra liknande förbund, och har legat förhållandevis stilla i flera år. De statliga stöden har under de
senaste åren minskat och blivit mer bundna till projekt.
Under kommande år kommer SBBF att indexera upp avgifter på flera plan, både gällande tävlingsavgifter och
medlemsavgifter. När stöden från staten minskar måste vi anpassa den centrala verksamheten efter det och
därmed det stöd vi kan ge till våra medlemmar, föreningarna. Det är fortsatt av stor vikt att vår satsning på att
i högre grad kommersialisera förbundets verksamhet och bygga starka partnerskap i näringslivet får utdelning.
Budget och ekonomisk plan
Principen för budget och ekonomisk planering bygger på tanken att förbundet ska kunna ha och genomföra en
basverksamhet utifrån fasta intäkter och beslutade verksamhetsplaner. De marknads- och sponsorintäkter
som erhålls ska användas till olika prioriterade insatser. Detsamma gäller de olika projektstöd som erhålls. De
har under senare år ökat, på bekostnad av de friare stöden som tilldelas SF för organisation och verksamhet
utifrån egna behov.
Förbundet håller en löpande dialog med FIBA, RF/SISU, Parasportsförbundet och SOK i sin roll som företrädare
för basketsporten i Sverige. Ett viktigt syfte är att skapa bra underlag för våra föreningar för olika typer av
samhällsstöd och andra utvecklingsinsatser, men dialogen skapar också förutsättningar för större centrala
insatser.
Kontroll och uppföljning
Bokföring och redovisning har skötts av RF genom tjänsteköp tom mars 2020. From 1 april 2020 köper vi
redovisningstjänsten hos Aspia. Löne- och arvodesredovisning köps fortsatt av RF.
Förbundspersonal ansvarar för underlag, kontroll och uppföljning.

Förbundsstyrelsens förslag (propositioner)
Jämställdhet och representation – Bilaga 1
Tävlingsnämnd – Bilaga 2
Disciplinnämnd – Bilaga 3
Verksamhetsrevisor – Bilaga 4
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Inkomna motioner
Inga motioner har inkommit.

10. Förbundsstyrelsens förslag till årsavgift
Styrelsens förslag:
From 2023 gäller följande:
Samtliga föreningar 1500 kronor
Skol – IF 500 kronor
Nybildad förening 750 kronor (det år föreningen inträder).
11. Valberedningens förslag
Valberedningen föreslår att arvoderingsnivån för Förbundsstyrelsen är bibehållen under kommande två år.
§ 11 Val av förbundsordförande, tillika styrelsens ordförande för en tid av 2 år
Valberedningen föreslår omval av Susanne Jidesten.
§ 12 a Fastställande av antalet övriga ledamöter
Valberedningen föreslår att antalet fortsatt är 10. Nina Wahlgren-Gill samt Laszlo Cziszer har avböjt omval.

§ 12 b Val av styrelseledamöter
Valberedningens förslag till omval/nyval är:
Annicka Pärson, Stockholm
Anna Holmberg, Lomma
Anders Rönmark, Sundsvall
Gökay Akyüz, Stockholm
Johan Lind, Norrköping

Omval på 4 år
Omval på 4 år
Nyval på 4 år
Nyval på 4 år
Nyval på 4 år

För CV och information om kandidater för omval/nyval, se valberedningens brev.
Vidare konstateras att:
Azuka Nnamaka, Sundbyberg
Ebba Requin, Stockholm
Tobias Frohm, Uppsala
Peter Johansson, Östersund
Helena Lindvall, Luleå

2 år kvar på sitt mandat
2 år kvar på sitt mandat
2 år kvar på sitt mandat
2 år kvar på sitt mandat
2 år kvar på sitt mandat

§ 13 Val av en auktoriserad revisor och en revisorssuppleant för en tid av 2 år
Nyval av PwC som föreslår Erik Stenbeck som revisor och Marko Stanojkovic som revisorssuppleant.
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Bilagor:
1. FS proposition Jämställdhet och Representation
2. FS proposition Tävlingsnämnd
3. FS proposition Disciplinnämnd
4. FS proposition Verksamhetsrevisor
5. Valberedningens brev och CV på kandidater

