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Verksamhetsberättelse 2022 

Inledningen av 2022 påverkades fortfarande av pandemin, där Lundaspelen fick ställas in för andra 
gången och en del lag fick svårt att delta i vissa seriematcher och USM omgångar. Men efter en skakig 
början kunde våra serier äntligen spelas och vi fick en någorlunda normal säsongsavslutning. 
Efter två år av en begränsad verksamhet, kunde vi under 2022 genomföra samtliga aktiviteter i vårt 
årshjul med följande datum:  

5 mars: Årsmöte 2022  
20 maj: Framtidsmöte  
10 september: Kickoff med coachclinic och domarutbildning i samarbete med Malbas  
16 oktober: Ordförandeträff med Susanne Jidesten och Lars Nordmalm  

Utifrån dessa möten har några behov identifierats som nu ingår i vår Spelplan för 2023.  
Utöver dessa aktiviteter har vi bland annat medarrangerat en coachclinic i samarbete med Lobas 
under höstlovet, arrangerat 20 utbildningstillfällen och administrerat 19 EB-sammankomster, 2 Next 
Challenge och Distriktsmästerskapen.  Det har genomförts 7 digitala Clinics och under året har 14 
styrelsemöten genomförts.  

Ekonomin i SkBBF är i balans och resultatet för 2022 visar på ett överskott på 218 TKr. Det är något 
mer än budgeterat och beror till största del på att vi växte mer än beräknat i antal lag och 
licensierade spelare i distriktet under 2022. En annan anledning är en lägre lönekostnad än 
budgeterat, då en tjänst tillsattes något senare än beräknat. 

Hemmaplan 
Under våren fick vi ett positivt besked om att vår ansökan av medel från Allmänna Arvsfonden för 
projektet Hemmaplan beviljats.  Arvsfonden kommer under 3 år att stötta projektet med upp till 6,69 
MSEK.  Under dessa tre år skall vi utöka Hemmaplan till att innehålla minst 7 föreningar och även 
samarbeta med Westra distriktet där 3 nya föreningar skall bildas. Med hjälp av dessa medel har vi 
anställt en projektledare på 50%, en implementeringsledare, och en föreningsutvecklare, samt 
startat upp ett samarbete med Malmö Universitet för att bedriva ett forskningsprojekt inom 
Hemmaplan.  
Hemmaplan finansieras genom bidrag och påverkar inte den ordinarie verksamhetens ekonomi. 

Profixio 
En stor förändring i tävlingsverksamheten är implementeringen av Profixio, som från säsongen 
2022/2023 skall användas för tävlingsadministration. På sikt kommer Profixio underlätta 
administrationen avsevärt, med fördelen att vi även får in alla spelare, coacher och framför allt 
domare i systemet. Domartillsättningen blir enklare och vi får ett system som ger oss fler funktioner 
som effektiverar vårt arbete och ger oss en mer transparent redovisning.  Men som med alla 
systemförändringar har implementeringen inte varit helt oproblematisk. Det har varit en hög nivå av 
dispensansökningar för att komma in i systemet med rätt utbildningsnivå. Under höstens serier har 
både manuella och digitala protokoll förekommit och till största del har resultaten fåtts registrerats 
manuellt. En följd av problematiken är att registreringen av tävlingsresultat blivit försenad. Från 
säsongen 2023/2024 kommer de digitala matchprotokollen att vara obligatoriska, men används till 
stor del redan nu under vårseriernas matcher.  

Domarprojekt 
I samarbete med SBBF drivs ett domarprojekt i syfte att utbilda och utveckla fler domare i våra olika 
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distrikt ute i landet. Vi har genomfört ett antal utbildningar av både domare och mentorer till 
domarna. Målet för 2023 är att ha 150 aktiva föreningsdomare i Skåne. I vårt distrikt har ett antal 
mentorer identifierats som efter en uppstart nu är igång med att coacha andra domare.  84 
föreningsdomare har genomgått distriktets fortbildning och 52 domare har även genomgått den  

 

digital fortbildning som krävs för att få döma i distriktet och dessa kommer kunna kvittera ut varsitt 
exemplar av den nya domartröjan som vi har köpt in.    

Föreningsutveckling 
Under hösten har det gått ut en föreningsenkät som tagits fram i samarbete med SBBF för att 
identifiera behov av stöd till olika föreningar ute i landet. Efter en sammanställning av resultaten 
kommer SkBBF att aktivt börja arbeta med de föreningar som är i behov av stöd.  
Under året har det tilldelats medel från SkBBF till 4 föreningar som sökt projektmedel för expansion.  

Hemsida 
RF har i många år erbjudit föreningar och förbund kostnadsfria hemsidor i IdrottOnline, men på 
grund av ökade kostnader har de bytt leverantör och släckte den 31 december ned samtliga 
hemsidor från den plattformen. Här låg t.e.x både SBBF, distriktsförbunden och många 
idrottsföreningar. SBBF har tagit fram en ny lösning på hemsida och kommer att drifta denna, med 
alla distriktsförbund under sig. SkBBF fick tillgång till sidan i mitten av december och i slutet av året 
flyttades dokumentation över från befintlig hemsida. Det återstår en del arbete med att göra sidan 
mer användarvänlig och få upp all önskad information. 

Demokratiutredning 
SBBF har med hjälp av Lars Nordmalm drivit en demokratiutredning med syfte att öka engagemanget 
och delaktigheten för de övergripande frågorna i Svensk Basket bland alla föreningar och att 
generellt stärka demokratifrågorna. Efter arbetets olika faser, där SkBBF deltagit i referensgrupp och 
SBBFs ordförande Susanne Jidesten & Lars Nordmalm deltagit på de olika distriktens 
ordförandeträffar, (inklusive vår träff 16 oktober) finns nu ett förslag på stadgeändringar. Förslaget 
innebär att samtliga föreningar skall ha minst en röst, men kan få upp till 4 beroende på storlek. Den 
tidigare fördelningen av rösträtten, där ligaföreningarna hade egna rösträtter och BDFen 
representerade sina föreningar ändras. Samtliga BDF behåller sin rösträtt, men digniteten av dessa 
röster blir väsentligt mindre. Genom föreningarna i distriktet behåller regionen sin röstfördelning i 
landet.   Detta förslag skall behandlas på ett extra förbundsmöte den 22 april 2023.  

Tävling 
Tävlingsverksamheten inom Skånes BDF har ökat under året. Antal aktiva basketpersoner ökar, såväl 
som antalet lag både på tjej och killsidan. Vi ser ökningar i alla ålderskategorier förutom för seniorer, 
där vi fortfarande saknar en div 2 för damer.  

Easy Basket-verksamhet har genomförts under 19 tillfällen. SkBBF administrerar denna verksamhet 
men det bedrivs också stor Easy Basket-verksamhet i föreningsregi runt om i distriktet.  

Regionserien, ett samarbete mellan region Skåne, Westra och Småland-Blekinge genomfördes för 
första gången säsongen 2021/2022 för U15 och utökades till säsongen 2022/2023 till att inbegripa 
även U14. Här genomförs 4 sammandrag för U14 och 3 för U15 under säsongen.  
 
Följande lag representerade distriktet i förbundsserierna under säsongen 2021/2022 
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Basketligan dam: EOS, Helsingborg BBK 
Superettan herr: EOS, Helsingborg, Trelleborg, Team Fourth Quarter 
Basketettan dam: Lobas, Malbas, EOS 

 

 

Till säsongen 2022/2023 har Malbas tillkommit i Basketettan Herr och Helsingborg BBK dragit sig ur 
Basketligan dam och spelar nu istället i Basketettan dam. Trelleborg har under hösten uteslutits ur 
Superettan Herr av SBBF.  

Ett policydokument för spelarövergångar mellan klubbar har arbetats fram i samarbete med 
representanter från både större och mindre klubbar i distriktet och förväntas kunna beslutas om på 
ett tävlingsmöte inför säsongen 2023/2024.  

Lina Storulv har sammankallat en grupp intressenter för att diskutera möjligheter och komma fram 
till lösningar för att kunna bedriva en senior tävlingsverksamhet för damer i distriktet. Budgeten för 
2023 innehåller en post för att överkomma den ekonomiska tröskeln att bedriva en senior 
damverksamhet i en förening.  

Det har inletts diskussioner med DBBF om ett samarbete för att kunna bedriva en U20-serie för både 
tjejer och killar i Öresundsregionen i gemensam regi, med ett antal sammankomster under en 
säsong.  

 

Förtroendevalda & personal 
 
Styrelsen från 2022-03-05: 
Peter Larsson, Ordförande (t.o.m 30 maj) 
Marja Olander (ny), ordförande (fr.o.m. 1 juni) 
Sverker Olsson, vice 
Ordförande/Utveckling&Projekt  
Sara Sellin (ny), Kassör  
Jörgen Liljeholm, Ledamot Utbildning,  
Michal Ponatiowski, Ledamot Tävling 
Lina Storulv* (ny), Ledamot, Easy Basket, 
Profixio, ingår i TK 

Valberedningen:  
Björn Göransson 
Anna Holmberg 
Tommy Rosenqvist 

Tävlingsutskottet:  
Michal Ponatiowski, ansvarig  
Marja Olander, ledamot 
Lina Storulv, ledamot 
Bo Olsson, administratör 

 

 
Disciplinnämnden: 
Håkan Nilsson, ordförande 
Magdalena Kocan 
Alexandra Gajic 
Inger Björk-Jensen 
Anders Åkesson 
Tommy Rosenqvist 
 
Personal 

SkBBF: 
Emese Andrássy 50%, kanslichef och 
föreningsutvcklare 
Bo Olsson 60%, tävlingsansvarig 
Lina Storulv* 50%, utbildningskoordinator, 
Easy Basket ansvarig och domartillsättare 

Hemmaplan: 
Emese Andrássy 50%, föreningsutvecklare 
Hanna Muhaxhiri 75%, projektledare 
Teocharris Seferidis 25%, konceptutvecklare

 


