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Täby Basket Verksamhetsberättelse 2013-2014
Ordförandens kommentarer
Som nyvald ordförande blev det en tuff start då vi under säsongsstarten, den perioden
som kräver mest av vår personal och ledare, stod utan Kanslichef. Nyrekryteringen gick
dess bättre bra och Ulla-Karin Abrahamsson kunde börja sitt arbete som Kanslichef hos
oss i slutet av oktober. Tack vare uppoffrande arbete av klubbens sportchef Kjelle
Karlgren, vår kanslist Kjell Johansson och av styrelsen kunde vi klara av den tuffa
perioden utan att verksamheten blev lidande. Jag vill tacka vice ordförande Fredrik
Lindholm extra mycket som klev in och stöttade kansliet nästan dagligen från augusti till
oktober.
Min ambition som ny ordförande har under året varit, och är fortsatt, att förvalta allt det
goda som Täby Basket står för, men också att utveckla klubben åt det håll jag känner är
rätt. Jag brinner för att alla ungdomar ska få chansen att uppleva glädjen i att spela
basket oavsett vilken nivå det gäller. Det ska vara roligt att spela basket! Min övertygelse
är att vi för att nå dit ska lägga stora resurser på att få fram bästa tänkbara ledare. Vi ska
göra det attraktivt att coacha i Täby Basket! Och det tror jag att vi gör bäst genom att
stötta och utbilda och genom ökat utbyte mellan våra ledare. Vidare tror jag att vi i
framtiden behöver vara fler ledare på varje lag för att det ska vara möjligt att kombinera
basketintresset med ett liv utanför planen. Vårt system med lagföräldrar som vi haft
sedan länge i Täby Basket är suveränt, och det ska vi absolut behålla, men jag tror att vi
behöver bli fler ledare som hjälps åt på golvet i varje lag och att vi ska eftersträva en mix
av yngre och äldre ledare som jobbar tillsammans.
Exempel på påbörjade åtgärder:
Inventera utbildningsnivån på alla ledare
Erbjuda utbildning via förbundets Steg-utbildningar
Regelbundna coachträffar under säsongen
Intern ledarutbildning för våra spelare som går i högstadiet
Ledarresa vartannat år för alla ledare
Ett ersättningssystem för våra unga ledare där fortsatt utbildning premieras
En mycket viktig del i vår syn på hur man utvecklas bäst är att vi ska se till prestationen
och inte till resultatet. En inte helt lätt uppgift i ett samhälle där (ofta kortsiktiga) vinster
är det som räknas. Jag vill att årets bästa match ska kunna vara den förlustmatch man
spelat, men där laget presterat på toppen av sin förmåga.
Täby Basket har även i år äran att fylla på med ytterligare landslagsspelare genom
Emilia Stocklassa och Pernilla Sörensen från F98 som är uttagna i Sveriges DU16-trupp.
Täbyfostrade Kristin Seman, Fanny Paulin, Nils Johansson och Erik Busk har också varit
med i olika ungdomslandslag.
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Vi har under året inlett ett samarbete med vår grannklubb Djursholm Indians för att ge
våra ungdomar bästa möjliga förutsättningar att kunna fortsätta att spela på hemmaplan
även i gymnasieåldern. Tack vare samarbetet kan vi nu erbjuda spel på många olika
nivåer och målet är att få så många spelare som möjligt att fortsätta spela basket oavsett
om det är elitsatsning eller motionsspel som är aktuellt. Denna första säsong har
överträffat våra förväntningar både vad det gäller sportsliga framgångar och när det
gäller integrationen klubbarna emellan. Herrlaget, som är klart yngre än tidigare år och
som spelar i division 1 Norra (näst högsta serien), var nära att ta sig till Superettan efter
hösten, och vann sen det som kallas för fortsättningsserien efter flera gastkramande
matcher under våren. Damlaget spelade den gångna säsongen i division 2 Norra
Svealand. Även här har vi haft ett ungt lag för att vara i en seniorserie, men tjejerna
överraskade stort och slutade på tredje plats vilket innebar att vi fick möjlighet att kvala
upp till division 1. När sen ett par lag i Damettan drog sig ur behövde vi inte lägga
pengar på resor och kvalmatcher utan blev direktkvalificerade för spel i division 1
kommande säsong.
Förutom de sportsliga framgångarna för båda våra representationslag känns det också
oerhört roligt att se hur bra spelarna har trivts tillsammans och hur coacherna har följt
våra värdegrunder vilket har medfört att stämningen i lagen varit bra hela säsongen.
Stort tack till Thomas Nygren (headcoach dam) och Christer Stjernborg (headcoach
herr) för det!
Vi har en uttalad ambition att spela i näst högsta seniorserien med våra
representationslag och det målet kommer vi alltså att uppfylla redan till hösten.
En annan viktig punkt i samarbetet är att seniorverksamheten inte får äventyra
ekonomin i ungdomsverksamheten i våra respektive klubbar och mycket tid har lagts
ner under vintern för att säkerställa det genom ett tydligt samarbetsavtal (tack Janne
Herlitz för allt arbete med det).

Johan Paulin, ordförande
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Måluppfyllelse vs Verksamhetsplan 2013-2014
Vid årsmötet inför säsongen 2013-2014 presenterades en Verksamhetsplan med 7
strategiska målsättningar för säsongen och vi har under säsongen lagt till en 8:e
målsättning. Nedan följer den planen med styrelsens utvärdering och kommentarer.

#
1

Målsättning/fokusområde 2013-2014
Vi ska utveckla samarbetet med Djursholm Indians och andra klubbar i Norrort.
Vi kan se tillbaka på en mycket framgångsrik första säsong i samarbetet med
Djursholms Indians. Vår verksamhet har varit mer in linje med vår värdegrund
under säsongen 2013-14, även när det gäller våra representationslag.
Herrlaget missade Superettan och vann sedan fortsättningsserien i Basketettan
med ett kraftig föryngrat lag och några rutinerade ledare. Vi har inlett ett
samarbete med Christer Stjernborg som coach, där ambitionen är att utveckla vår
modell ytterligare kommande år.
På damsidan har vi lyckats med bedriften att kvalificera oss för Damettan inför
kommande säsong, vilket är en stor sportslig framgång och helt i linje med våra
ambitioner på Dam/tjejsidan.
Utöver det har vi deltagit med flera Norrortslag i RM och USM med varierande
resultat, men på en nivå vi inte klarat av med enbart spelare från Täby Basket.
Under våren 2014 formar vi trupperna när det gäller spelare och ledare inför
säsongen som kommer, med ambitionen att ta ytterligare ett steg för att utveckla
samarbetet i Norrort.
Ett noggrant samarbetsavtal med tydliga ramar har arbetats fram mellan Täby
Basket och Djursholms Indians för att inte äventyra vår övriga verksamhet.
I avtalet står också att samarbetet mycket väl kan omfatta fler föreningar i
framtiden.
Nästa steg i arbetet för framtiden är att vi ska tydliggöra en modell och plan för
hur den elitinriktade herr- och damlagsverksamheten långsiktigt ska finansieras
och mer detaljerat utformas i samarbetet.
Utvärdering/kommentar 140501:
Godkänt. Vi kan se tillbaka på en första säsong som i många avseenden varit
framgångsrik både sportsligt och socialt, nu gäller det att ta nästa steg och
rekrytera de nyckelpersoner som ska föra samarbetet vidare när det gäller
planering och finansiering.
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Vi ska utveckla en tydlig modell för elit och breddverksamhet.
Vi har under året arbetat fram en modell för verksamheten U-17 och äldre, genom
Norrortssamarbetet.
Under våren har vi även utformat en modell för lagen inom Täby Basket, och då
främst avseende U15-U16, där vi ger spelare bättre möjligheter att utvecklas på
sin individuella nivå. Samarbetsformen kommer att genomföras på pojkar och
flickor U15-U16 redan nästa säsong och bygger på att ha fler nivåanpassade
träningar utifrån ambition och kompetens. Det kommer även vara mer samarbete
över åldersgränserna och genomföras gemensamma träningar för U15-U16.
Ambitionen med detta är att behålla spelare som vill träna lite färre pass i veckan,
samtidigt som vi ger möjlighet för de spelare som vill satsa på en elitkarriär att få
bästa möjliga förutsättningar för det.
Utvärdering/kommentar 140501:
Godkänt. Modellen är utformat och framförallt Norrortsamarbetet har bevisligen
fungerat. När det gäller de yngre åldrarna U15-U16 finns nu en ny modell för
säsongen 2014-15 som vi hoppas mycket på.
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Vi ska starta upp ett NIU basketgymnasium i Täby.
Inför säsongen 2014-15 har vi en verksamhet på plats i samarbete med Tibble
Gymnasium. Ett tiotal elever från Täby och kringliggande kommuner har blivit
antagna att börja på Nationell Idrottsutbildning (NIU) med Kjelle Karlgren som
ansvarig tränare.
Utvärdering/kommentar 140501:
Godkänt. Efter att inte lyckats få igång verksamheten under den gångna säsongen
ser det i nuläget mycket bra ut och vi kommer till hösten starta upp ett NIU i
samarbete med Tibble Gymnasium.

4

Vi ska driva en mer aktiv rekrytering i skolorna, främst åk 1-3, och över

huvudet taget aktivt driva fortsatt tillväxt i alla åldrar.
Vi har haft två unga ledare timanställda för att besöka skolor i kommunen. Det
har även gjorts punktinsatser genom direktutskick till årskullar där vi är få
spelare och prova-på träningar har erbjudits.
Utvärdering/kommentar 140501:
Godkänt, men vi kan göra mer.
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Vi ska aktivt arbeta med ledarutveckling för äldre och yngre ledare, samt även

rekrytering av fler coacher med formell steg-utbildning.
Vi har under säsongen 2013-2014 haft ett stort antal unga ledare engagerade i
verksamheten vilket är mycket glädjande och helt i linje med vår ambition. Den
omlagda ersättningsmodellen där våra ledare över 23 år erbjuds en ledarresa
vartannat år istället för ersättning i pengar har accepterats och fungerat väl. Förra
sommarens ledarresa till Dam-EM i Frankrike blev en succé och gav mersmak.
Våra ledare under 23 år erbjuder vi både lön (som höjs vart efter
utbildningsnivån ökar), och möjlighet att åka med på ledarresorna.
Utvärdering/kommentar 140501:
Godkänt. Ledarakademin har inletts under säsongen med en ny grupp ungdomar
födda -98 och -99 med målet att ta examen våren/sommaren 2015.
Vi har även inventerat ledarnas kompetensnivåer och vilka som vill utveckla sig
ytterligare genom att gå olika Stegutbildningar. I samband med det har vi
prioriterat Grundkurs och Steg 1 men även bekostat några ledares Steg 2utbildningar.
'Jag Ställer Upp' är värdegrundsprojektet för alla oss inom basketen i Stockholms
Basketbolldistrikts verksamhet och handlar om att skapa en gemensam värdegrund
för samtliga som deltar i verksamhet. Ledord är gränsöverskridande arbeten och en
öppen attityd för att stärka, stödja och ge barn och ungdomar en trygg och
utvecklande miljö. Under säsongen fick Täby Baskets Annica Johansson 'Jag Ställer
Upp' priset som årets Easy Basket ledare med följande motivering;
”Hon är lyhörd och hjälper föreningen i utvecklingen av dess EB-verksamhet som
helhet. Hon har även 40 spelare som hon tar hand om på ett föredömligt sätt, där
alla känner sig välkomna och får spela på sin nivå. Gruppen är uppdelad i tre olika
lag där hon engagerat föräldrar och spelare att hjälpa till som assisterande coacher
och när det är matcher coachar hon coacherna.”
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Vi ska arbeta igenom klubbens arbetsprocesser/-former och kommunikation
(ledare, föräldrar, kansli, spelare).
Under den gångna säsongen har detta tyvärr inte blivit prioriterat på den nivå vi
önskat och det innebär att arbetet ligger kvar och vi behöver ta ett rejält grepp
inför nästa säsong.
Vår nya Kanslichef har börjat se över våra processer och i några fall har vi gått i
mål. Vi har etablerat en krishanteringsplan, som kommer att utvecklas ytterligare,
och vi har kartlagt kompetensnivåerna hos våra ledare för att nämna några
exempel.
Utvärdering/kommentar 140501:
Underkänt. Detta har vi inte lyckats genomföra utifrån den ambition som funnits.
Sedan vi anställde en ny Kanslichef har en del av arbetet varit att identifiera och
arbeta igenom våra processer. Tyvärr kan vi inte få annat än underkänt här.
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Vi ska aktivt arbeta för ökade sponsorintäkter.
Med en stökig inledning på säsongen, där vi under flera månader var utan
Kanslichef, tappade vi fart när det gällde att hitta sponsorer. Detta område
kommer vi behöva lyckas mycket bättre med under nästkommande säsong.
Utvärdering/kommentar 140501:
Underkänt, vi har inte ökat våra sponsorintäkter under året. Tyvärr har vi inte haft
något aktivt arbete igång och därigenom inte lyckats med vårt mål.

8

Vi ska flytta fokus tillbaka till mer till förenings och idrottsliga frågor i
styrelsearbetet och arbeta för att stärka sportslig profil.
De senaste säsongerna har ledningen etablerat en mycket bra struktur och ett
mer affärsmässigt sätt att arbeta. Med det som grund var målet att nu kliva
tillbaka till att fokusera på fler sportsliga frågor såsom utveckling av Elit-Bredd,
etablering av ett basketgymnasium, NIU, men också att stärka vår sportsliga profil
genom en del investeringar.
Vi vill att ungdomarna inom Täby Basket ska känna att man alltid kan komma till
hallen där det finns det kompisar att spela och umgås med.
Utvärdering/kommentar 140501:
Godkänt. Styrelsen och klubbens anställda har denna säsong arbetat mer fokuserat
på verksamhet och vår sportsliga profil. En tydlig del i detta är att vi har investerat i
nya matchkläder för våra ungdomslag och arbetat igenom vårt avtal när det gäller
profilkläder. Vi har under året även styrt om till att få fler ungdomar att vara i våra
hallar under skolloven utan att det behöver vara intäktsfokuserat.
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Styrelse och arbetsutskott
Täby Basket styrelse har under säsongen 2013-2014 bestått av följande ledamöter.
Namn
Johan Paulin
Bengt Andersson
Patrik Setzman
Fredrik Lindholm
Rikard Johansson
Elisabeth Fahle
Harald Naumann

Funktion
Ordförande
Kassör
Sekreterare
Vice ordförande
Ledamot
Suppleant
Suppleant

Styrelsen har per 2014-05-21 haft 11 ordinarie möten sedan årsmötet 2013.
Vår Kanslichef sedan oktober 2013, Ulla-Karin Abrahamsson, med huvudansvaret för
klubbens kansli och verksamhet, samt Sportchef Kjelle Karlgren deltar vid varje
styrelsemöte.
Det arbete som tidigare år bedrivits i form av utskott har säsongen 2013-2014 i allt
väsentligt överförts till projekten som kommenterats ovan i utvärderingen. Under
säsongen har vi fortsatt Friday Nights och McDonaldsligan. Vi har även fortsatt och
ytterligare utvecklat skolverksamheten och skollovslägren inklusive Hedemoralägret
som vi också återvänder till även sommaren 2014.

Medlemsstatistik
Per den 30 april 2014 har Täby Basket 733 medlemmar. Dessa medlemmar fördelas
efter ålder och kön enligt följande. Relativt medlemsantalet 30 april 2013 är detta en
minskning med 12,4%
Ålder
-10 år
11-13 år
14-16 år
17-19 år
20-25 år
26 årTOTALER

Totalt
200 (230)
157 (157)
123 (131)
42 (51)
10 (19)
201 (229)
733 (837)

Flickor
95 (115)
71 (78)
64 (74)
18 (34)
0(1)
44 (80)
292 (382)

Pojkar
105 (115)
86 (79)
59 (57)
24 (37)
10 (18)
153 (149)
437 (455)

