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Protokoll fört vid Svenska Basketbollförbundets Förbundsmöte 

Tid: Lördag den 25 mars 2006, kl. 11.00 

Plats: Svenska Spels lokaler, Sundbyberg 

Närvarande: Se bifogad deltagarlista. 

Förbundsordförande Jan Jacobsen inledde med att hälsa samtliga ledamöter välkomna till 
Förbundsmötet 2006. 

§ 1 Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd 

Genomgång av fastställd röstlängd.  

Förbundsmötet beslutade 
att godkänna röstlängden enligt följande: BDF:en –  56 röster, Rullstol-, Damliga- och 
Basketligaföreningarna –  14 röster, totalt 70 röster. 

§ 2 Fastställande av föredragningslista för mötet 

Förbundsmötet beslutade 
att godkänna den i förväg utskickade föredragningslistan. 

§ 3 Mötets behöriga utlysande 

Mötet har varit utlyst på Svenska Basketbollförbundets hemsida, www.basket.se. Vidare har 
röstberättigade Basketdistriktsförbund (BDF) och föreningar erhållit skriftlig inbjudan och kallelse.  

Förbundsmötet beslutade 
att mötet var behörigt utlyst. 

§ 4 Val av ordförande för mötet 

Valberedningens representant Jan Andersson föreslog Hans Hellquist, Riksidrottsstyrelsen (RS) till 
mötesordförande. 

Förbundsmötet beslutade 
att välja Hans Hellquist till mötesordförande. 

Hans Hellquist tackade för förtroendet och inledde med att berätta lite om idrottens finansiering i stort 
och det arbete Riksidrottsstyrelsen (RS) gör för att säkerställa detta liksom att försvara idrottens frihet 
att besluta om hur man vill disponera sina pengar. RS vill också öka stödet till Specialidrottsförbunden 
(SF) då de inte fått ökade resurser i samma utsträckning som föreningarna de senaste åren. Svenska 
Spel har en stor del i idrottens finansiering och går deras försäljning ner påverkar det tyvärr idrottens 
resurser.  

Mötesdeltagarna ställde några frågor rörande bla Handslagets fortlevnad, skatteutredningen och SISU 
idrottsutbildarnas framtida roll. Hans Hellquist besvarade dessa.  



 2

 

§ 5 Val av sekreterare för mötet 

Valberedningen föreslog Leif Tormér till mötessekreterare. 

Förbundsmötet beslutade 
att välja Leif Tormér till mötessekreterare. 

§ 6 Val av två protokolljusterare att jämte mötesordföranden justera mötesprotokoll samt 
erforderligt antal rösträknare 

Förbundsmötet beslutade 
att välja Bertil Andersson, Mellannorrlands BDF och Evor Nilsson, Visby Ladies BC att justera 
förbundsmötesprotokollet samt vid behov agera rösträknare. 

§ 7 Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelser 

a) Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret 

Mötesordföranden Hans Hellquist föreslog mötet en genomgång av verksamhetsberättelsen sida för 
sida. Mötesdeltagarna ombads göra eventuella inlägg vid behov. 

Inlägg 

Lena Wallin-Kantzy, Gökay Akyüz är inte projektanställd på 50 % utan endast projektanställd. 

Förbundsmötet beslutade 
att godkänna Verksamhetsberättelsen 2006 med ändringen enligt ovan. 

b) Förbundsstyrelsens förvaltningsberättelser för det gångna räkenskapsåret 

Mötesordföranden gick igenom förvaltningsberättelsen sida för sida. Inga frågor ställdes. 

Förbundsmötet beslutade 
att godkänna förvaltningsberättelsen för 2006 

c) revisorernas berättelser för samma tid 

Ingen av revisorerna hade möjlighet att närvara. Revisionsberättelsen fanns tryckt i 
verksamhetsberättelsen.  

Förbundsmötet beslutade 
att godkänna revisionsberättelsen för den gångna perioden. 

§ 8 Fråga om ansvarsfrihet för Förbundsstyrelsens förvaltning 

Mötesordföranden Hans Hellquist föreslog Förbundsmötet att ge styrelsen ansvarsfrihet. 

Förbundsmötet beslutade 
att bevilja Förbundsstyrelsen ansvarsfrihet för Förbundsstyrelsen förvaltning för det gångna 
räkenskapsåret. 

§ 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 § 

Förbundsstyrelsen föreslår Förbundsmötet att anta nedan föreslagen Verksamhetsinriktning 
(handlings- och ekonomisk plan) 
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Lena Wallin-Kantzy inledde med att ge en bakgrundsbeskrivning och allmän inledning med betoning 
på kansliets roll. Förbundet arbetar med att skapa och behålla ett antal viktiga mötesplatser för 
basketrörelsen. Man har också arbetat under året med att följa den verksamhetsinriktning som 
beslutades 2005. Man avser att bilda en BDF-kommitté. Kvalitetsarbetet fortsätter. 

Lena föredrog också förbundets struktur både vad avser den ideella delen och förbundskansliet. En  
Medicinsk kommitté är nytillsatt, vilken arbetar för alla utskott. En person kommer att anställas med 
ansvar för utbildningssidan from sommaren 2006. 

Förbundsstyrelsen har fastslagit ett antal konkreta mål för förbundsverksamheterna vilka också 
presenterades: 

Henrik Ringmar - landslag:  
Kort genomgång av de planerade målsättningarna för de olika lagen. Ungdom har gått från 25:e plats i 
Europa till 22:a. Målet att få fler Ungdomslandslag upp i A-gruppen. Med alla U-EM ges en bra 
möjlighet att höja kvalitén i Sverige. Vi hoppas på fler matcher under 2006 men detta kräver en bra 
dialog mellan SBBF och föreningarna. 

Rullstolslandslaget kom 3:a i EM 2005, första medaljen för SBBF. Laget spelar VM i sommar och har 
chans att kvalificera sig till paralympics 2008. 

Stig Strömblad, Mellansvenska efterlyser en större bredd i verksamheten.  
Henrik R svarade att vi fortsätter gärna denna diskussion med Stig tillsammans med BDF:en.  

Thomas Persson - utbildning: 
Arbetet fortsätter med att bygga upp en ny utbildningsstege. Vi genomför utbildarutbildningar. Vi var 
mer aktiva under 2005 än tidigare och ökar i och med en heltidsanställning. Vi behöver en 
organisation vilket innefattar en Utbildningsledare i varje BDF för att genomföra GK + Steg 1. Det 
behövs också en person i varje region för att genomföra Steg 2. Vi har startat ett projekt med  
Basketgymnasiecertifiering. Projektledare är Johan Enbom. Ett försök med kombinationen elitbasket 
och högre studier har genomförts i Jämtland och ska slutredovisas under våren. 

Anders Carlberg efterlyste en manual för vad man ska kunna i olika åldrar och en tydlighet om att ”Det 
här gör vi i svensk basket”. Han tyckte vidare att det är viktigt att vi delar med oss och skapar ett 
kollektivt system. Öppenhet och utbyte! Titta på andra idrotter! 
Henrik Ringmar svarade att det är under utveckling i form av ett spelarutvecklingsprogram. Vi har 
också tagit fram ett teknikmärke för åldrarna 7-11. Dessutom finns boken - Basket för unga spelare. 

Kent Brodin - tävling: 
Vi avser att göra följande: 
Förenkla de administrativa verktygen. 
Behandla frågor från Repskapet, Regionsindelning + Utbildningsersättning. Den senare gruppen har 
”krashat” och en ny grupp ska starta. 
Statistikprogrammet ska införas. Damligan (DL) och Basketettan (BE). DL kör under slutspelet. 
Samtliga EM-matcher kan följas på nätet. 
USM har lagts om och därmed gett en ökning av lag. Mer förbättringar kommer till nästa säsong. 
Matchadministrationen skall förbättras. Hur ska vi fortsätta detta arbete? Vi har Europas bästa domare 
och hur ska vi bibehålla detta och öka 
Utbilda föreningskanslier. 

Inlägg: Benny Johansson undrade hur snabbt vi kan ta beslut om utbildningsersättningen?  
Kent Brodin svarade att Repskapet tar beslut. Ännu har vi inte hittat en lösning som är möjlig.  
Thomas Tjäder, tävlingsutskottet: Orsaken till detta är att vi inte hittar något system som inte strider 
mot gällande lagverk. Ishockeyns är tveksamt och kräver stor administration.  
Inlägg: Anders Carlberg – Vi tycker att detta är angeläget. Det finns även informella lösningar, frivilliga 
överenskommelser. Vi behöver även se över ungdomstävlandet. Vi måste hitta andra former för att 
skapa fler värdematcher! Varför gör vi inte en liga för gymnasierna?  

Anna Westin - projekt: 
Handslaget. 7 950 000 kr delas ut till basketföreningarna kommande år. Referensgruppen har arbetat 
fram ett förslag som presenterades:  
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Projektförfarande 
Kampen mot droger - Drogpolicy i föreningen 
Tjejsatsning - Behålla tjejer inom sporten 
Skolsamverkan/Hålla nere avgifter - Samarbete med skola 
Öppna dörrar för fler - Hitta nya grupper på nya sätt. 

 
Vita Fläckar 
  
Ledarförsörjning 

Prioritering:  
Kvinnligt Ledarskap 
Mentorskap 
Ungdomars inflytande i föreningen 

  
Ledarforum 
 
Inlägg: Claes Åhammar. Varför har man valt att Specialdistriktsförbunden (SDF) inte får söka bidrag?  
Anna Westin: SF kan inte heller söka, alla pengar går direkt till föreningarna.  
Hans Hellquist: Detta var ett villkor från Regeringen.  
Inlägg. Staffan Lindström: I Westra har föreningarna tvingats att samarbeta tack vare detta vilket varit 
bra.  
Övriga inlägg kom från Stig Strömblad och Thomas Sällström.  

Förbundsmötet beslutade 
att bifalla förbundsstyrelsens förslag om verksamhetsplan 

Förbundsstyrelsens förslag: Antagande av en Mångfalds och jämställdhetsplan. 

Kent Brodin föredrog ärendet enligt det underlag som var utskickat med handlingarna. 
Riksidrottsförbundet (RF) och SISUs förbundsstämmor antog i maj 2005 Idrottens jämställdhetsplan. 
Det övergripande målet är att kvinnor och män ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter 
på alla nivåer och inom alla områden. Finns redan inskrivet i Svenska Basketbollförbundets stadgar. 
Även Mångfald. Implementera planerna. Genomsyra hela vår verksamhet. Behöver utvärderas och 
revideras löpande i takt med att vi har resurser för detta. Vår förhoppning att våra BDF och föreningar 
ska använda planen för att skapa sina egna planer i enlighet med förbundets.  

Förbundsmötet beslutade 
att bifalla förbundsstyrelsens förslag om att anta en Mångfalds och Jämställdhetsplan 

Motion: Plannja, angående införandet av Idrotts-AB.  
Motionären fanns ej på årsmötet. 
Thomas Tjäder, stadgekommittén föredrog ärendet enligt det underlag, inkl förslag till stadgeändring, 
som var utskickat med handlingarna. 

Förbundsstyrelsen har beslutat att tillstyrka motionen och som en konsekvens av detta föreslå ett antal 
stadgeändringar. Styrelsen anser att fördelar beskrivna ovan överväger eventuella nackdelar och 
anser att om det finns föreningar som önskar arbeta efter denna modell i vår verksamhet så bör vi 
underlätta deras arbete.  

Inlägg: Jan Andersson ang konkurs i AB.  
CG Carlberg: Vi tycker det är positivt och tillstyrker.  
Jan Jacobsen gjorde ett förtydligande ang A och B-aktier.  
Lena Wallin Kantzy gjorde ett förtydligande: TU har i uppdrag att revidera Tävlingsbestämmelserna i 
konsekvens med beslutet dessutom tillkommer en handläggningsordning inkl ev avgifter vilken 
beslutas av Förbundsstyrelsen.  

Förbundsmötet beslutade 
att bifalla förbundsstyrelsens förslag om att anta motionen 

Motion: Skånes BBF, vill att SBBF tar initiativ till, via en demokratisk process med lämpliga aktörer,  
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• att granska ”hotbilden” för barn och ungdomar under en utsatt utvecklingsfas av att de 
exponeras av olämpligt ledarskap  

• att med granskningsresultatet som underlag att SBBF initierar lämpliga trygghetssökande 
åtgärder  

Förbundsstyrelsens yttrande: Vi inser att frågeställningen som sådan är av mycket allvarlig karaktär 
och tillstyrker motionen på så sätt att vi initierar ett möte med RFs sakkunniga på området. Detta bör 
ske i samklang med motionären och därefter får styrelsen i uppdrag att se över en eventuell motion till 
Riksidrottsmötet.  

Emil Sjörup. Skånes BBF är nöjd med styrelsens förslag.  

Förbundsmötet beslutade 
att bifalla förbundsstyrelsens förslag om att anta motionen och förbundsstyrelsens yttrande.  

§ 10 Fastställande av föreningarnas årsavgift till förbundet 

Jan Jacobsen informerade om att Förbundsstyrelsen föreslår att den förhöjda avgiften som beslutades 
2004 kvarstår även 2007. 

Inlägg: Benny Johansson anser att vi ska ta beslut varje år. Skrivelsen idag är att detta lever kvar tills 
vidare. Styrelsen bör få direktiv att försöka hitta andra alternativ. 
Thomas Sällström: Ett slutår bör finnas, tex ytterligare tre år. 

Lena Wallin Kantzy påpekar att detta är anledningen till att frågan tas upp och beslutas av årsmötet 
varje år. 

Förbundsmötet beslutade 
att bifalla Förbundsstyrelsens förslag om årsavgifter. 

§ 11 Val av förbundsordförande, tillika styrelsens ordförande för en tid av ett år 

Valberedningens ledamot Jan Andersson föredrog ärendet och informerade om valberedningens 
arbete och dess förslag. 

Förbundsmötet beslutade 
att enhälligt välja Jan Jacobsen, Lidingö till förbundsordförande och tillika styrelseordförande om en tid 
av ett år. 

12 a) fastställande av antalet övriga ledamöter 

Förbundsmötet beslutade 
att fastställa antalet övriga ledamöter till sex personer 

12 b) val av tre övriga styrelseledamöter för en tid av två år 

Valberedningen redovisade följande förslag; Kent Brodin, Boden, Lennart Brunander, Rävlanda och 
Anna Westin, Göteborg. 

Förbundsmötet beslutade 
att välja Kent Brodin, Lennart Brunander och Anna Westin som ledamöter i Förbundsstyrelsen för en 
tid av två år. 

§ 13 Val av en revisor, en revisorssuppleant samt en lekmannarevisor med uppgift att granska 
verksamhet, räkenskaper och förvaltning inom förbundet för en tid av ett år. 

Valberedningens ordförande redovisade följande förslag; Åsa Lundvall, Ernst & Young samt till 
revisorsuppleant Erik Åström, Ernst & Young. 
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Till lekmannarevisor föreslogs Lars Larsson, Stockholm. 

Förbundsmötet beslutade 
att till revisor välja Åsa Lundvall, Ernst & Young samt till revisorsuppleant Erik Åström, Ernst & Young 
att granska verksamhet, räkenskaper och förvaltning inom förbundet.  
Till lekmannarevisor valdes Lars Larsson. 

§ 14 Val av ordförande och tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år 

Förbundsmötet beslutade 
att välja Gunilla Eriksson, Göteborg (ordförande) och Susanne Ekstedt, Uppsala, Thomas Tjäder, 
Uppsala och Emil Sjörup, Skåne till valberedning för en tid om ett år. 

§ 15 Beslut om val av ombud till RIM (Riksidrottsmötet) och erforderligt antal suppleanter 

Förbundsmötet beslutade 
att hänskjuta frågan till Förbundsstyrelsen. 

Mötesordförande Hans Hellquist tackade för ett trevligt möte och önskade styrelsen lycka till. 

Förbundsordföranden, Jan Jacobsen, tackade Förbundsmötet för förtroendet och påtalade att det är 
viktigt att vi nu blickar framåt och gemensamt möter framtidens utmaningar. 

 

 

Leif Tormér 
Mötessekreterare 

 

Justeras 

 

Hans Hellquist   Evor Nilsson  Bertil Andersson 
Mötesordförande  Justeringsperson Justeringsperson 


