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Protokoll Förbundsmöte  
 
 
Datum: Stockholm 23 april 2022 
Tid: 10.00 
Plats: Scandic Continental, Stockholm 
 
Närvarande: Se bilaga (1) 
 
Ordförande för mötet: Björn Eriksson, Riksidrottsförbundet 
Sekreterare för mötet: Orkan Berktan, Svenska Basketbollförbundet 
  
  
Inledande anföranden 
 
Susanne Jidesten, förbundsordförande, inleder dagen med att varmt välkomna både alla 
på plats och de som följer dagen genom live-sändningen. 
 
Spännande, utmanande, svårt men också roligt sammanfattar Susanne hennes gångna 
20 månader som förbundsordförande.  
 
Dialogen med föreningarna och distrikten har uppskattats och önskemålet är att fortsatt 
bygga vidare på relationen.  
Därefter tar Susanne tillfället i akt att presentera och välkomna fram de närvarande 
kollegorna i förbundsstyrelsen. 
Tobias Frohm och Laszlo Cziszer kunde inte närvara. 
 
Slutligen riktar Susanne ett tack till Björn Eriksson för hans och Riksidrottsförbundets 
starka och snygga hantering av pandemin och de restriktioner som idrotten tvingades 
parera och hantera. 
 
Avslutningsvis berör Susanne att den hårda prövningen med pandemin har slitit på vissa 
organisationsdelar, samtidigt som hon uttrycker glädje för det ökade intresset för 
basketbollsporten. 
 
Därefter lämnas ordet över till Björn Eriksson, Riksidrottsförbundet, för ett kortare 
anförande. 
 
5 punkter och budskap ville Björn skicka med till mötet. 

- Ekonomi och vikten av att se helheten. 
- ”Plats för idrott” och att det är fortsatt viktigt att tillsammans öka tillgängligheten. 
- Folkhälsan och basketens föredömliga arbete i det syftet.  
- Inte minst, basketens fina arbete med Värdegrundsfrågor. 
- Sista ordet och budskapet är den stora optimism som finns riktat mot Svensk 

Basket. 
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Susanne Jidesten får återigen ordet och öppnar därefter mötet genom att rikta 
förbundsmötets uppmärksamhet till presentationen (Bilaga 2) och de första formella 
mötesärendena.  
 
 
  

§ 1 - Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för mötet 
på grundval av den utan förbundsstyrelsen upprättade röstlängden 

 
Torbjörn Lyrström läser upp och föreslår röstlängden enligt nedan: 
9 Basketligaföreningar representerade 11 röster och  
9 distrikt representerade 50 röster.  
Totalt 61 av 82 möjliga. 
 

 

§ 2 – Fastställande av föredragningslista för mötet 
 

Susanne Jidesten, förbundsordförande, berättar att ett förslag till föredragningslista 
förelåg i handlingarna. 
 
  

 
 

§ 3 – Fråga om mötets behöriga utlysande 
 

Fredrik Joulamo, generalsekreterare, redogör att mötet är utlyst med skriftlig inbjudan 
genom e-post, inklusive påminnelser, till röstberättigade. 
 
Förbundsmötet utlystes även på förbundets hemsida och via Idrottens kungörelser. 
Underlag har sänts ut till röstberättigade organisationer. 
 
 

§ 4 – Val av ordförande för mötet 
 

Förbundsmötet beslutade att fastställa röstlängden enligt förslaget. 

 

Förbundsmötet beslutade att fastställa den föreslagna föredragningslistan. 

 

Förbundsmötet beslutade att mötet är behörigt utlyst. 

 

Förbundsmötet beslutade på förslag av Fredrik Joulamo, generalsekreterare, att 
välja Björn Eriksson till mötesordförande.  
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§ 5 – Val av sekreterare för mötet 
 

 
 

§ 6 – Val av två protokolljusterare att jämte mötesordförande justera mötets 
protokoll samt erforderligt antal rösträknare 
 
 

 
 

§ 7 – Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelser: 
 
a) Behandling av verksamhetsberättelse för 2020 samt 2021 

 
Fredrik Joulamo, generalsekreterare, inleder med att berätta hur  
stolt han är över Svensk Basket som rörelse i hur pandemin har hanterats.  
 
Härnäst visas en film upp som sammanfattar det som gjorts. 
 
Fredrik Joulamo fortsätter med att kort rapportera från de olika inriktningsmål som 
antogs vid förbundsmötet 2020. 
Korta nedslag gjordes för följande: 
- Basketutvecklare är på plats 
- Lansering av utbildning för föreningsledare 
- Högre tränarutbildning 
- Implementering av Ramverk för Spelarutveckling 
- Implementering av värdegrund, uppförandekod 
- Utveckling av LL 
- Omtag rullstolsbasket 
- 3x3 satsning 
- Tävlingsutredning 
- Demokratiutredningen 
- Utbildningsadministration i samverkan med BDF.  
 
Slutligen lämnar Fredrik Joulamo över för en redogörelse kring Demokratiutredningen.  
 
Susanne Jidesten tillsammans med Lars Nordmalm, ansvarig för Demokratiutredningen, 
rapporterar från det gångna årets uppdrag.  

På förslag av Fredrik Joulamo beslutade mötet att välja Orkan Berktan till sekreterare 
för mötet. 

 

På förslag av Fredrik Joulamo beslutade mötet att välja Maria Thunqvist, ordförande 
för Småland-Blekinges Basketbolldistriktsförbund, och Maria Larsson, ordförande för 
Västerbottens Basketbolldistriktsförbund, till justeringspersoner tillika rösträknare för 
mötet. 
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Därefter berättar Susanne kortfattat vad uppdraget innebar rent konkret - att 
röstfördelning, mötesplatser, ärendecykler och delaktighetsmöjligheter skulle utredas. 
Det uppdrogs också till förbundsstyrelsen att i denna tillsätta referensgrupper. 
 
Lars Nordmalm fortsätter med att presentera hur processen har sett ut för hans del. 
Där, bland annat, identifierades en del kompletterande och viktiga frågetecken.  
En del av frågorna diskuterades så pass att de nu på förbundsmötet kommer utgöra ett 
antal propositioner.  
Samtidigt är andra frågor i behov av vidare diskussion. 
 
En rapport har skrivits ihop som Susanne uppmanar mötet att läsa om detta har missats. 
Rapporten sammanfattas vidare.  
Frågor kring exempelvis röstlängden kommer att behöva utredas vidare, bland annat 
vad som exakt krävs för ett medlemskap. 
 
Därefter berättar Susanne att de tre propositioner som läggs fram av mötet är ett direkt 
resultat av Demokratiutredningen: 
- Verksamhetsrevisor 
- Tävlingsnämnd 
- Disciplinnämnd 
 
Propositionerna föreslås gälla från 2024. 
 
Lars går sedan in på frågan om vem och vilka som är röstberättigade vid förbundsmötet. 
Vad avser röstlängden så har fyra varianter diskuterats för att besvara frågan ”Vad är 
mest demokratiskt?” 
En följdfråga som har tittats på är ”Vad ska en röst baseras på?”. ”Ska exempelvis en 
förening med 10 medlemmar ha samma inflytande som en förening med 1000 
medlemmar”, är också en fråga som återstår att diskutera. 
 
Detaljerad beskrivning från utredningen ligger i rapporten (Bilaga 3). 
 
Vad bedömer vi som förbund är ett giltigt medlemskap – dvs de punkter i stadgarna som 
berättigar medlemskap, är också en viktig diskussion som kommer att fortsätta hanteras 
framgent. 
 
Susanne avslutar med hur processen för Demokratiutredningen kommer att se ut 
framåt. 
 
Björn Eriksson gör en kort summerande reflektion och föreslår att frågor kring 
propositionerna hanteras vid den ärendepunkten.  
 
Björn går sedan igenom den till mötet bifogade verksamhetsberättelsen en rubrik i taget 
för att se om synpunkter eller frågor fanns. 
Inga synpunkter kunde noteras. 
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b) Behandling av förvaltningsberättelser för 2020 samt 2021 
 
 
Ebba Requin, styrelseledamot och Torbjörn Lyrström, förbundskoordinator, presenterar 
sig och redogör med hjälp av bildspelet (bilaga 2) att förbundet kan avsluta med ett 
plusresultat. 
 
Ambitionen är, och har under en tid varit, att strukturera upp en tydligare bild över 
ekonomin framåt. 
 
Revisorerna har lämnat in en förinspelad film (inbäddad i bilaga 2). 
Erik Stenbeck från Price Waterhouse Cooper börjar det inspelade klippet med att 
presentera sig. Därefter berättar Erik att revisionen av Svenska Basketbollförbundet har 
gått bra och att inga väsentliga brister har kunnat noterats. 
Bedömningen är den att SBBF har hanterat pandemin på ett gott och säkert sätt. 
Erik anser också att styrelse och ledning har drivit verksamheten på ett gott sätt. 
Vidare berättar Erik att han avgivit två stycken rena revisionsberättelser, 2020 samt 
2021. 
 
Revisorerna tillstyrker i filmen att förbundsmötet fastställer resultaträkning och 
balansräkning för förbundet för räkenskapsåren 2020 och 2021, samt att de tillstyrker att 
förbundsmötet disponerar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen. 
 
Erik avslutar filmen med att bevilja förbundsstyrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 
2020 och 2021. 
 

 
 
b) Revisorernas berättelser 
 
 

Förbundsmötet beslutade enhälligt att lägga Verksamhetsberättelsen 2020 och 2021 
till handlingarna. 

 

Förbundsmötet beslutade enhälligt att lägga förvaltningsberättelserna till 
handlingarna. 

 

Förbundsmötet beslutade enhälligt att lägga de gångna räkenskapsåren till 
handlingarna. 
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§ 8 – Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsens förvaltning för 2020 samt 
2021 
 
 

 
 
 
Förbundsmötet tar en kort paus för förtäring 
 
 
 
 

§ 9 – Behandling av förslag till verksamhetsinriktning (verksamhets- och 
ekonomisk plan) för förbundet samt behandling av styrelsens förslag 
(propositioner) och av motioner 
 

Björn öppnar åter mötet efter pausen och lämnar över ordet till Fredrik. 

 
Verksamhetsinriktning 
 
Fredrik berättar att verksamhetsplanen finns i handlingarna. Verksamhetsansvariga 
kommer att få berätta kortfattat. 
 
Övergripande föreslås nedan inriktningsmål i strategins områden Vara, Växa och Vinna. 
 
Vara  
- Sportchefsutbildning 
- Onboardingutbildningar BDF/SBBF 
- Landslagsorganisation 
- Basketutvecklare – fortsatt resa 
- Webbinarier 
 
 
Växa  
 - Tävlingsutredning 
- Omtag rullstolsbasket 
- Projekt Assist 
- Nationell domarsatsning 
- Hallfrågan  
 
Vinna – Bli bättre 
- Sportslig organisation 
- Collegenätverk 

Förbundsmötet beslutade enhälligt att ge förbundsstyrelsen ansvarsfrihet för de 
gångna årens förvaltning. 
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- Ramverksmission. 
- Nästa steg kommersiellt 
 
Därefter ger verksamhetsansvariga en kort tillbakablick samt vad som kan förväntas 
framåt från respektive avdelning.  
 
Först ut Sara Dutina, utbildningsansvarig från utbildningsverksamheten. 
Därefter berättar Olle Lundén, tävlingsansvarig, om vad som väntar framåt i olika 
projekten. 
Följt av Maria Modig, ungdomslandslagsansvarig, som berättar om 
landslagsverksamheten på ungdomssidan. 
Sedan tar Stephen Dippel, kommersiellt ansvarig, vid och ger inblick i MECK gruppens 
arbete. 
Slutligen berättar Orkan Berktan, verksamhetsutvecklare på tävlingsavdelningen, kring 
omtaget av Rullstolsbasketen. 
 
 
Fredrik avslutar punkten med att redogöra för den ekonomiska planen för 2022 samt 
2023. 
Budgeten presenteras att ligga i balans som helhet. 
 
(Presentationer från verksamhetsansvariga samt budget i bilaga 2) 
 
 
Björn Eriksson öppnar upp för frågor och kommentarer. 
Inga frågor inkom. 
 

 
 
Proposition Disciplinnämnd 
Ulf Klasson, styrelseledamot, sammanfattar propositionen i korthet.  
 
 

 
Proposition jämställdhet  
 
Azuka Nnamaka, styrelseledamot, berättar om bakgrund till propositionen samt att detta 
är ett viktigt jämställdhets- och jämlikhetsinitiativ. 
 

Förbundsmötet beslutade enhälligt att bifalla verksamhetsinriktning till handlingarna.  

 

Förbundsmötet beslutade enhälligt att bifalla propositionen om Disciplinnämnd som 
också innebär stadgeändring. 
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Proposition tävlingsnämnd 
 
Ulf Klasson, styrelseledamot, sammanfattar propositionen som förbundsstyrelsen 
föreslår. 
Björn Eriksson påminner om att propositionen kräver två tredjedelars majoritet då denna 
innebär en stadgeändring. 
 

 
Proposition verksamhetsrevisor 
 
Susanne Jidesten presenterar den sista propositionen som syftar till ökad transparens  
gentemot medlemsföreningar 
 
 

 
 
Motioner 
 
Inga motioner har kommit in. 
 

 
 
 

§ 10 – Fastställande av föreningarnas årsavgift 
 

Fredrik Joulamo föreslår att höja avgiften till 1500 kr. 
 

Inga beslut att fatta. 

Förbundsmötet beslutade att fastställa den höjda avgiften 1 500 kr. 

 

Förbundsmötet beslutade enhälligt att bifalla propositionen om jämställdhet som 
också innebär stadgeändring. 

 

Förbundsmötet beslutade enhälligt att bifalla propositionen om tävlingsnämnd.  

 

Förbundsmötet beslutade enhälligt att bifalla propositionen om verksamhetsrevisor. 
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§ 11 – Val av förbundsordförande, tillika styrelsens ordförande för en tid av två år 

 
Valberedningens ordförande, Kristin Pleick, återger från det arbete som gjorts och vilka 
som ingått i arbetet. 
 
Många dialoger har förts med engagerade basketmänniskor. 
 
Valberedningen önskar att tacka för det goda engagemang som visats av Svensk 
Basket. 
Analysen är att arbetet den gångna tiden i styrelsen har fungerat väl. 
Spridning ur ett mångfaldsperspektiv har också varit god. 
En viss saknad av specifik kompetens och geografisk spridning har varit ledande för 
arbetet. 
 
Kristin meddelar också att Nina Wahlgren-Gill, Ulf Klasson och Laszlo Csiszer har avböjt 
omval. 
 

a) Valberedningen förslår att förbundsstyrelsens arvode ligger kvar oförändrat.  
 
 

b) Kristin Pleick meddelar att valberedningen föreslår omval av Susanne Jidesten 
 
 
 
 

 
 
 
§ 12 –  
a) Fastställande av antalet övriga styrelseledamöter 

 
Valberedningen föreslår ett oförändrat antal ledamöter. Tio ledamöter utöver ordförande. 
 
 

Förbundsmötet beslutade att  

a) Godkänna valberedningens förslag om oförändrat arvode till förbundsstyrelsen. 
 
och  
 

b) enhälligt välja om Susanne Jidesten till förbundsordförande för en tid av två år. 

Förbundsmötet beslutade att bifalla förslaget och behålla tio ledamöter. 
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b) Val av fem övriga styrelseledamöter för en tid av fyra år 
 
Kristin Pleick fortsätter att presentera valberedningens förslag (bilaga nr X), som är 
enligt nedan: 
 
Omval 4 år: 
Annicka Pärson, Stockholm 
Anna Holmberg, Stockholm 

Nyval på 4 år: 
Anders Rönmark, Sundsvall 
Johan Lind, Norrköping  
Gökay Akyüz, Stockholm 
 

Övriga ledamöter i styrelsen, valda tom 2024: 
Azuka Nnamaka, Sundbyberg 
Ebba Requin, Stockholm 
Tobias Frohm, Uppsala 
Peter Johansson, Östersund 
Helena Lindvall, Luleå 

Avböjt omval: 
Nina Wahlgren-Gill  
Ulf Klasson 
Laszlo Csiszer 
 

 

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

Valberedningen fortsätter genom Kristin Pleick och föreslår omval av PWCs Erik Stenbeck samt 
suppleant Marko Stanojkovic 

 

Förbundsmötet beslutade att 
godkänna valberedningens förslag och enhälligt utse föreslagna ledamöter för omval och 
nyval för de angivna åren för uppdraget. 
 

Förbundsmötet beslutade att 
bifalla valberedningens förslag och utser Erik Stenbeck, PWC till revisor och Marko 
Stanojkovic som revisorssuppleant. 
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§ 14 – Val av ordförande och tre ledamöter i valberedningen för en tid av två år 
Lars Sandström, ordförande Stockholms Basketbolldistriktsförbund, föreslog följande personer: 
 
Kristin Pleick, som ordförande 
Hans Von Uthmann 
Danielle Hamilton-Carter och 
Håkan Andersson 

 

 

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

 

 

Mötesordförande Björn Eriksson tackar för visat förtroende och avslutar ett mysigt 
förbundsmöte. 
 
Fredrik tar över ordet för att genom en tyst minut på förbundsmötet hedra tre bortgångna 
basketprofiler under 2021, Kelly Grant, Hans Wohlin och Arne Jansson. 
 
Susanne Jidesten fortsätter därefter med att börja tacka av de avgående styrelseledamöterna 
Nina Wahlgren-Gill, Ulf Klasson och Laszlo Csiszér (ej närvarande) för deras insatser de gångna 
åren. 
Även den avgående ledamoten Johan Stark (ej närvarande) i valberedningen tackas formellt av.  

 

Mötesordförande Björn Eriksson och sekreterare för mötet Orkan Berktan tackas också av med 
blommor.  

 

 

 

Förbundsmötet beslutade att 
bifalla förslaget och väljer Kristin Pleick som ordförande och Danielle Hamilton- Carter, 
Hans Von Uthmann och Håkan Andersson till ledamöter i valberedningen. 
 

Förbundsmötet beslutade att 
uppdra åt förbundsstyrelsen att utse ombud till RIM. 
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Justeras 

 

 

 

Björn Eriksson, Ordförande   Orkan Berktan, Sekreterare 

 

 

 

Maria Thunquist, Justeringsperson  Maria Larsson, Justeringsperson 

 

 

Bilagor:  

1 Röstlängd  

2 Presentation från mötet i PDF 

 


