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Täby	  Basket	  Verksamhetsberättelse	  2012-‐2013	  

Ordförandens	  kommentarer	  	  
Basketsäsongen	  2012-‐2013	  går	  mot	  sitt	  slut	  och	  det	  är	  dags	  att	  summera	  ett	  på	  många	  
sätt	  fantastiskt	  år	  för	  Täby	  Basket	  på	  och	  utanför	  basketplanen.	  Genom	  engagemang	  och	  
hög	  kompetens	  har	  våra	  ledare	  levererat	  med	  hög	  kvalitet	  även	  denna	  säsong.	  Ledare	  är	  
alla	  tränare	  och	  coacher,	  men	  också	  lagföräldrar	  och	  funktionärer	  är	  viktiga	  ledare	  i	  vår	  
klubb	  idag	  och	  i	  framtiden.	  	  
	  
Att	  sträva	  efter	  kvalitet	  i	  allt	  vi	  gör,	  och	  att	  kämpa	  och	  alltid	  göra	  sitt	  bästa,	  har	  även	  
detta	  år	  inneburit	  stora	  sportsliga	  framgångar	  och	  mycket	  glädje	  för	  alla	  basketspelare	  i	  
klubben.	  Herrlagets	  serieseger	  i	  Basketettan	  Norra	  och	  GULDET	  i	  Final	  4,	  här	  på	  vår	  
egen	  hemmaplan,	  är	  den	  största	  sportsliga	  framgången	  klubben	  haft	  på	  seniorsidan	  på	  
mer	  än	  20	  år.	  Damernas	  placering	  på	  andraplatsen	  i	  Div	  2	  Norra	  Svealand	  är	  också	  en	  
mycket	  bra	  prestation.	  Tack	  alla	  herrar	  och	  damer	  för	  årets	  basketunderhållning	  
	  
Jag	  brukar	  ofta	  i	  min	  roll	  vara	  tydlig	  med	  att	  Täby	  Basket	  vision	  och	  ambition	  inte	  
primärt	  är	  att	  vinna	  matcher,	  serier	  och	  cuper.	  Syftet	  med	  hela	  vår	  verksamhet	  är	  att	  
utifrån	  en	  sund	  värdegrund	  hålla	  högsta	  kvalitetsambition	  och	  fokus	  när	  det	  gäller	  
individens	  utveckling	  på	  och	  utanför	  planen.	  Förutom	  att	  det	  hjälper	  barn	  och	  ungdomar	  
i	  deras	  utveckling	  som	  människor,	  så	  kommer	  den	  utgångspunkten	  i	  sig	  att	  skapa	  också	  
stora	  sportsliga	  framgångar.	  Det	  senaste	  beviset	  för	  det	  är	  HU16	  framgång	  med	  SILVRET	  
i	  Riksmästerskapet	  2013.	  Förutom	  lagets	  glädje	  över	  silvret	  så	  var	  det	  fantastiskt	  att	  se	  
både	  Erik	  Busk	  och	  Nisse	  Johansson	  uttagna	  i	  slutspelets	  All	  Star	  Team,	  och	  Erik	  
dessutom	  vald	  som	  hela	  mästerskapets	  MVP!!!	  Nämnda	  spelare	  har	  även	  försvarat	  de	  
blågula	  färgerna	  i	  landslaget	  under	  säsongen,	  liksom	  Kristin	  Seman	  och	  Fanny	  Paulin	  
gjort	  i	  DU16	  tillsammans	  med	  de	  tidigare	  Täbyspelarna	  Elin	  Setzman	  i	  DU16	  och	  
Rebecka	  Garderyd	  i	  DU18.	  	  
	  
Under	  säsongen	  har	  vi	  dessutom	  bidragit	  till	  goda	  förutsättningar	  för	  en	  fortsatt	  positivt	  
utveckling	  för	  basketen	  i	  Täby	  och	  hela	  Stockholm	  Norrort.	  Vi	  har	  ingått	  ett	  
samarbetsavtal	  med	  Tibble	  Gymnasium	  om	  ett	  Basketgymnasium	  (NIU),	  redan	  nu	  till	  
hösten	  2013	  om	  elevantalet	  blir	  tillräckligt	  stort.	  Tillsammans	  med	  Djursholms	  Basket	  
har	  vi	  också	  under	  våren	  påbörjat	  ett	  viktigt	  strategisk	  samarbete,	  gällande	  både	  elit	  och	  
bredd	  för	  de	  äldre	  åldersgrupperna,	  samt	  gemensamma	  representationslag	  i	  
Basketettan	  för	  både	  herr	  och	  dam.	  
	  
I	  denna	  verksamhetsberättelse	  redovisar,	  liksom	  vi	  gjort	  under	  senare	  år,	  vilken	  
måluppfyllelse	  vi	  har	  idag	  relativt	  den	  Verksamhetsplan	  som	  årsmötet	  fastställde	  inför	  
säsongen	  2012-‐2013.	  För	  mer	  detaljerad	  information	  för	  verksamheten	  hänvisas	  till	  
www.tabybasket.se	  där	  vi	  löpande	  under	  året	  rapporterat	  från	  verksamhetens	  olika	  
delar	  och	  aktiviteter.	  Efter	  fyra	  roliga	  och	  händelserika	  år	  som	  ordförande	  i	  vår	  
fantastiska	  basketklubb	  är	  det	  vid	  årsmötet	  dags	  för	  mig	  att	  lämna	  över	  till	  nya	  friska	  
krafter.	  Jag	  vill	  därför	  rikta	  ett	  mycket	  stort	  och	  varmt	  tack	  till	  er	  alla,	  spelare,	  ledare,	  
föräldrar,	  styrelse	  och	  klubbkansli.	  TACK!	  för	  gott	  samarbete.	  
	  
Jan	  By,	  ordförande	  
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Måluppfyllelse	  vs	  Verksamhetsplan	  2012-‐2013	  
Vid	  årsmötet	  inför	  säsongen	  2012-‐2013	  presenterades	  en	  Verksamhetsplan	  med	  8	  
strategiska	  målsättningar	  för	  säsongen.	  Nedan	  följer	  den	  planen	  med	  styrelsens	  
utvärdering	  och	  kommentar	  nu	  vid	  säsongens	  slut.	  
	  

#	   Målsättning/fokusområde	  2012-‐2013	  
	  

1	   Vi	  ska	  leva	  och	  uppträda	  i	  enlighet	  med	  vår	  plattform	  och	  värdegrund	  -‐	  ”Detta	  är	  
Täby	  Basket”,	  och	  våren	  2013	  ska	  vi	  utveckla	  den	  ytterligare	  och	  sätta	  visionen	  för	  
2017.	  
Vi	  kan	  vara	  mycket	  stolta	  över	  hur	  bra	  Täby	  Baskets	  spelare,	  ledare	  och	  föräldrar	  
lever	  och	  uppträder	  i	  enligt	  med	  vår	  plattform	  och	  värdegrund.	  Bra	  kan	  dock	  
alltid	  bli	  bättre,	  och	  en	  utmaning	  som	  vi	  gemensamt	  har	  är	  att	  balansera	  viljan	  att	  
vinna	  med	  vår	  värdegrund	  och	  våra	  fyra	  K:n	  –	  Kamratskap,	  Kämpa,	  Kvalitet	  och	  
Kul.	  Vinna	  får	  aldrig	  ske	  i	  konflikt	  med	  vår	  värdegrund,	  eller	  på	  bekostnad	  av.	  
	  

Under	  våren	  2013	  ska	  vi	  i	  breda	  klubbforum	  med	  spelare,	  ledare	  och	  föräldrar	  på	  
djupet	  utvärdera	  var	  vi	  står	  i	  verksamheten	  med	  möjligheter/problem	  och	  
baserat	  på	  det	  revidera/utveckla	  vision,	  värdegrund	  och	  uppdrag	  för	  perioden	  
2013-‐2017.	  
	  
I	  visionsarbetet	  för	  2013-‐2017	  ska	  vi	  även	  tydliggöra	  en	  modell	  och	  plan	  för	  hur	  
den	  elitinriktade	  herr-‐	  och	  damlagsverksamheten	  långsiktigt	  ska	  organiseras,	  
finansieras	  och	  bedrivas	  i	  klubben.	  
	  
Utvärdering/kommentar	  130430:	  	  
Godkänt.	  Visionsarbete	  är	  påbörjat	  under	  våren	  2013,	  men	  ej	  klart.	  Genom	  klubbens	  
stora	  ledarmöte	  har	  vi	  skapat	  en	  utvecklad	  modell	  för	  att	  ännu	  bättre	  kunna	  ta	  
hand	  om	  alla	  bredd	  och	  elitspelare.	  Samarbetsprojektet	  med	  Djursholms	  Basket	  är	  
centralt	  i	  arbetet	  med	  detta,	  inkl	  en	  modell	  för	  dam-‐	  och	  herrelit.	  
	  
'Jag	  Ställer	  Upp'	  är	  värdegrundsprojektet	  för	  alla	  oss	  inom	  basketen	  i	  Stockholms	  
basketdistrikts	  verksamhet	  och	  handlar	  om	  att	  skapa	  en	  gemensam	  värdegrund	  
för	  samtliga	  som	  deltar	  i	  verksamhet	  inom	  Stockholms	  basketdistrikt	  genom	  
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	  
Bengt	  Andersson	  'Jag	  Ställer	  Upp'	  stipendium	  med	  följande	  motivering;	  
”Priset	  går	  till	  Bengt	  Andersson	  som	  under	  säsongen	  har	  gjort	  en	  insats	  som	  visar	  
på	  stor	  sportslighet	  och	  ett	  positivt	  beteende	  där	  han	  varit	  en	  god	  förebild	  inom	  
distriktets	  verksamhet”	  
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2	   Vi	  ska	  växa	  -‐	  1000	  medlemmar 	  till	  2013.	  	  
Sedan	  mitten	  av	  2000-‐talet	  har	  klubben	  haft	  en	  uttalad	  tillväxtambition.	  Vi	  ska	  bli	  
flera	  basketspelare	  i	  Täby.	  I	  vår	  vision	  utrycker	  vi	  det	  genom	  att	  vi	  vill	  se	  ”en	  
basketspelare	  i	  varje	  hem”.	  Vi	  har	  vuxit,	  men	  i	  ojämn	  takt.	  Den	  senaste	  säsongen	  
med	  endast	  5	  %,	  att	  jämföra	  med	  20	  %	  säsongen	  innan.	  
	  
Tillväxten	  är	  viktig	  för	  oss,	  och	  målet	  med	  1000	  medlemmar	  under	  hösten	  2013	  
kvarstår,	  idag	  är	  vi	  841.	  
	  
Tillväxt	  är	  en	  avgörande	  förutsättning	  för	  det	  mesta	  i	  vår	  verksamhet	  -‐	  såsom	  bra	  
erbjudande	  med	  hög	  kvalitet	  både	  för	  bredd-‐	  och	  elitutveckling,	  för	  en	  större	  
ledarrekryteringsbas	  och	  inte	  minst	  för	  en	  utvecklad	  och	  förbättrad	  ekonomi.	  	  
	  
Utvärdering/kommentar	  130430:	  	  
Underkänt.	  Tyvärr	  ett	  misslyckande	  under	  2012-‐2013.	  Vi	  har	  inte	  vuxit	  denna	  
säsong,	  vi	  står	  f	  n	  på	  837	  medlemmar,	  dvs	  en	  liten	  minskning	  på	  4	  medlemmar.	  
Skälen	  till	  att	  vi	  inte	  lyckas	  hålla	  bra	  tillväxttakt	  (såsom	  tidigare	  år)	  är	  att	  vi	  inte	  
lyckas	  attrahera	  breddspelare	  i	  de	  högre	  tonåren	  i	  kombination	  med	  att	  
nyrekrytringen	  i	  de	  allra	  yngsta	  åldrarna	  var	  för	  blygsam.	  För	  framtiden	  behöver	  vi	  
vara	  mycket	  mera	  offensiva	  i	  nyrekryteringen	  av	  spelare	  under	  10	  år,	  och	  samtidigt	  
utveckla	  det	  påbörjade	  samarbetet	  i	  Stockholm	  Norrort.	  

3	   Vi	  ska	  utöka	  och	  utveckla	  vårt	  ledarutvecklingsprogram.	  
Vårt	  ledarutvecklingsprogram	  för	  yngre	  ledare,	  Ledarakademin	  (LA),	  rullar	  
vidare	  och	  ligger	  idag	  på	  mycket	  hög	  nivå.	  	  
	  
Under	  den	  kommande	  säsongen	  ska	  vi	  ytterligare	  utveckla	  programmet	  för	  våra	  
äldre	  och	  etablerade	  ledare	  med	  s	  k	  clinics	  och	  förbundets	  stegutbildningar.	  
	  
Ledare	  i	  klubben	  är	  även	  alla	  lagföräldrar	  och	  funktionärer.	  För	  dessa	  ska	  vi	  också	  
erbjuda	  olika	  typer	  av	  utbildningar	  och	  seminarier.	  
	  
Utvärdering/kommentar	  130430:	  	  
Godkänt.	  Ledarakademi	  11	  för	  våra	  96:or	  slutförs	  under	  våren/sommaren	  och	  
avslutas	  vid	  ledarresan	  till	  dam-‐EM	  i	  Vannes,	  Frankrike	  i	  sommar	  2013.	  Under	  året	  
har	  vi	  även	  på	  ett	  bättre	  sätt	  än	  tidigare	  kunnat	  delta	  med	  ledare	  på	  förbundets	  
ledar-‐	  och	  funktionärsutbildningar.	  Vi	  är	  på	  rätt	  väg,	  men	  bra	  saker	  kan	  göras	  ännu	  
bättre.	  
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4	   Vi	  ska	  utveckla	  vår	  spelarakademi.	  
Under	  senvåren	  2012	  har	  vi	  i	  större	  ledarmöten	  och	  arbetsgrupper	  reviderat	  och	  
utvecklat	  vår	  spelarutvecklingsmodell,	  där	  lagträningar	  kombineras	  med	  s	  k	  
akademiträningar	  för	  att	  erbjuda	  individen	  en	  maximal	  utvecklingsmöjlighet	  
baserat	  på	  den	  nivå	  där	  man	  just	  nu	  befinner	  sig.	  
	  
Den	  nya	  spelarutvecklingsmodellen	  färdigställs	  under	  sommaren	  2012	  och	  
kommer	  att	  sjösättas	  i	  samband	  med	  sommarlägret	  i	  Hedemora	  i	  augusti.	  
	  
Utvärdering/kommentar	  130430:	  	  
Godkänt.	  Dessutom	  har	  vi	  under	  våren	  i	  det	  stora	  ledarmötet	  utvecklat	  modellen	  
ytterligare	  så	  att	  vi	  ännu	  bättre	  kan	  möta	  både	  bredd	  och	  elit.	  	  

5	   Vi	  ska	  utveckla	  ekonomin	  genom	  samverkan	  med	  sponsorer	  och	  inkomstskapande	  
aktiviteter.	  
Vi	  har	  under	  säsongen	  2011-‐2012	  stärkt	  vår	  ekonomiska	  situation	  genom	  
förbättrade	  bidragsnivåer	  från	  stat	  och	  kommun,	  men	  också	  genom	  klubbens	  
caféverksamhet	  i	  Byängshallen	  och	  våra	  skollovsläger	  har	  vi	  kunnat	  förstärka	  vår	  
ekonomi.	  	  

Vi	  har	  idag	  ett	  positivt	  kassaflöde	  och	  en	  solid	  balansräkning.	  Men	  för	  att	  utveckla	  
verksamheten	  vidare	  behöver	  vi	  hitta	  större	  intäkter	  från	  sponsorer	  och	  
inkomstskapande	  aktiviteter	  av	  olika	  slag.	  Inte	  minst	  är	  detta	  viktigt	  för	  att	  kunna	  
hålla	  ett	  herr-‐	  och	  damlag	  på	  den	  elitnivå	  där	  vi	  spelmässigt	  hör	  hemma.	  För	  
närvarande	  kan	  vi	  finansiera	  spel	  i	  de	  näst	  högsta	  förbundsserierna	  med	  hjälp	  av	  
vår	  barn-‐	  och	  ungdomsverksamhet,	  men	  det	  håller	  inte	  på	  några	  års	  sikt.	  
	  
Utvärdering/kommentar	  130430:	  	  
Godkänt.	  Vi	  budgeterade	  för	  en	  tydlig	  expansion	  detta	  år,	  med	  ett	  nollresultat.	  
Utfallet	  blir	  omsättningsmässigt	  lägre	  än	  budgeterat,	  men	  vi	  har	  lyckats	  balanserat	  
kostnaderna	  mot	  den	  intäktsnivån	  så	  resultatet	  är	  trots	  lägre	  intäkter	  kring	  
nollstrecket.	  
	  
Under	  säsongen	  har	  vi	  startat	  affärsnätverk	  –	  Täby	  Basket	  Business	  Network.	  Vi	  
närmar	  oss	  just	  nu	  10	  anslutna	  företag,	  och	  vi	  ser	  en	  stor	  potential	  i	  att	  utveckla	  
detta	  vidare	  med	  bra	  affärsrelationer	  för	  företagen	  i	  nätverket	  och	  viktiga	  
sponsorintäkter	  för	  klubben.	  
	  
Vi	  har	  vidare	  under	  säsongen	  ingått	  samarbetsavtal	  med	  Stadium	  vilket	  kommer	  ge	  
alla	  medlemmar	  enkel	  tillgång	  till	  basketutrustning	  samt	  fördelaktiga	  bonusar	  vid	  
inköp.	  	  	  
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6	   Vi	  ska	  genomföra	  nya	  Täby	  Basket	  Cup.	  
Under	  Klubbchefens	  ledning	  har	  ett	  projekt	  för	  nya	  Täby	  Basket	  Cup	  etablerats	  
under	  säsongen	  och	  de	  har	  genomfört	  ett	  gediget	  arbete.	  Vår	  nya	  cup	  kommer	  att	  
vara	  en	  försäsongscup,	  och	  vi	  genomför	  den	  för	  första	  gången	  i	  skiftet	  aug/sept	  
2012.	  
	  
Utmaningen	  i	  skrivande	  stund	  är	  dels	  att	  intressera	  tillräckligt	  många	  klubbar	  och	  
lag	  för	  vårt	  nya	  upplägg	  och	  den	  nya	  tidpunkten,	  och	  dels	  den	  stora	  utmaningen	  
med	  att	  lyckas	  sprida	  allt	  arbete	  med	  cupen	  på	  så	  många	  personer	  som	  möjligt	  
med	  anknytning	  till	  Täby	  Basket.	  
	  
Utvärdering/kommentar	  130430:	  	  
Godkänt.	  Första	  omgåengen	  av	  Nya	  TBC	  genomfördes	  på	  ett	  mycket	  bra	  sätt	  i	  
enlighet	  med	  vår	  plan,	  och	  med	  ett	  ekonomiskt	  resultat	  som	  var	  bättre	  än	  vad	  vi	  
kunde	  hoppas	  på	  innan	  för	  det	  första	  året.	  	  Vi	  har	  nu	  en	  bra	  bas	  för	  att	  gå	  vidare	  och	  
utöka	  och	  utveckla	  TBC	  ännu	  mera	  den	  kommande	  säsongen.	  

7	   Vi	  ska	  utveckla	  vårt	  arbetssätt.	  
Tre	  projekt	  har	  varit	  igång	  under	  säsongen	  2011-‐2012	  med	  inriktning	  att	  hitta	  
nya	  lösningar	  för	  att	  utveckla	  och	  förbättra	  arbetssätt	  och	  kommunikation	  inom	  
klubben.	  De	  aktuella	  projekten	  är	  Verksamhetsprojektet,	  Processprojektet	  och	  
Kommunikationsprojektet.	  	  
	  
Under	  säsongen	  2012-‐2013	  ska	  de	  förbättrade	  lösningar,	  som	  dessa	  projekt	  
presenterat,	  införas	  rullande	  i	  verksamheten.	  	  
	  
Utvärdering/kommentar	  130430:	  	  
Godkänt,	  men	  försenat.	  De	  allra	  flesta	  byggstenar	  till	  vårt	  nya	  Verksamhetssystem	  
finns	  nu	  framtagna.	  Tiden	  för	  slutdokumentation,	  och	  överlämnande	  till	  den	  nya	  
styrelsen,	  har	  dock	  inte	  räckt	  till	  under	  våren,	  så	  därför	  kommer	  arbetet	  att	  
slutföras	  under	  sommaren	  2013.	  

8	   Vi	  ska	  etablera	  ett	  basketgymnasium	  i	  Täby	  
Tibble	  gymnasieskola	  kommer	  tillsammans	  med	  Täby	  Basket	  att	  erbjuda	  ett	  
basketgymnasium	  i	  Täby	  från	  höstterminen	  2013	  enligt	  det	  s	  k	  NIU-‐programmet	  
(Nationellt	  godkända	  idrottsutbildningar).	  Säsongen	  2012-‐2013	  omfattar	  viktiga	  
förberedelser	  inför	  det	  viktiga	  och	  roliga	  samarbetet	  med	  skolan.	  	  
	  
Utvärdering/kommentar	  130430:	  	  
Godkänt.	  Avtal	  med	  Tibble	  gymnasium	  är	  påskrivet	  och	  klart,	  och	  till	  hösten	  är	  NIU	  i	  
Täby	  verklighet.	  Det	  första	  året	  blir	  elevgruppen	  liten,	  men	  så	  har	  det	  även	  sett	  ut	  vi	  
starten	  av	  motsvarande	  verksamheter	  på	  andra	  ställen	  i	  landet.	  

	  
	   	  



2013-‐05-‐09	  

Styrelse	  och	  arbetsutskott	  
Täby	  Basket	  styrelse	  har	  under	  säsongen	  2012-‐2013	  bestått	  av	  följande	  ledamöter.	  
Styrelsen	  har	  per	  2013-‐04-‐22	  haft	  10	  ordinarie	  möten	  sedan	  årsmötet	  2012.	  	  
	  
Namn	   Funktion	  
Jan	  By	   Ordförande	  
Bengt	  Andersson	   Kassör	  
Jan	  Sjölund	   Sekreterare	  
Johan	  Paulin	   Vice	  ordförande	  
Rikard	  Johansson	   Ledamot	  
Monika	  Andersson	   Suppleant	  
	  
Vår	  Klubbchef	  sedan	  februari	  2013	  Zelle	  Sari,	  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	  2012-‐2013	  i	  allt	  
väsentligt	  överförts	  till	  projekten	  som	  kommenterats	  ovan	  i	  utvärderingen.	  Under	  
säsongen	  har	  Ungdoms-‐	  och	  Barn	  utskottet	  fortsatt	  sin	  verksamhet	  med	  Friday	  Nights	  
och	  McDonaldsligan.	  Vi	  har	  även	  fortsatt	  och	  ytterligare	  utvecklat	  skolverksamheten	  och	  
skollovslägret	  inkl	  Hedemoralägret	  som	  vi	  också	  återvänder	  till	  även	  sommaren	  2013.	  

Medlemsstatistik	  
Per	  den	  30	  april	  2013	  har	  Täby	  Basket	  837	  medlemmar.	  Dessa	  medlemmar	  fördelas	  
efter	  ålder	  och	  kön	  enligt	  följande.	  Relativt	  medlemsantalet	  30	  april	  2012	  är	  detta	  en	  
minskning	  med	  0,5%	  
	  
Ålder	   Totalt	   Flickor	   Pojkar	  
-‐10	  år	   230(230)	   115(104)	   115(126)	  
11-‐13	  år	   157(187)	   78(97)	   79(90)	  
14-‐16	  år	   131(147)	   74(93)	   57(54)	  
17-‐19	  år	   71(51)	   34(14)	   37(37)	  
20-‐25	  år	   19(22)	   1(1)	   18(21)	  
26	  år-‐	   229(205)	   80(85)	   149(120)	  
TOTALER	   837(842)	   382(394)	   455(448)	  
	  


