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Verksamhetsberättelse 2018-2019 

 

Täby Basket Verksamhetsberättelse 2018-2019. 

Ordförandens kommentarer  
 
 
Täby Basket kan nu lägga sitt 50e verksamhetsår bakom sig, och jag har haft 
medlemmarnas förtroende som ordförande ytterligare ett år.  Jag tänkte ta chansen att 
reflektera över dessa 50 år, genom några av mina egna minnen från alla år i Täby Basket.  
 
Det började 1974, jag var 9 år och började spela basket.  Det var några år efter 1969, då 
Rangvald ”Rankan” Petersson startades Täby Basket som en filial till Tanto Basket.  
Intresset var stort och snabbt hade Täby Basket upp mot 70 lag i verksamheten. 
Klubbens Damlag var snabbt framgångsrika, och 1976-1977 spelade man i högsta serien 
Allsvenskan, och det var givetvis Rankan som coachade laget.  Vad mins jag själv av de 
första åren som ungdomsspelare? Hur vi alla spelare fick plats en Volvo kombi när det 
skulle spelas bortamatch i Södertälje. Jag minns också avslutningar i Ellagårdskolan där 
det var en tradition att få se ”basketfilm” och gärna då Harlem Globetrotters. När filmen 
var slut tjatade vi så vi fick se den baklänges också. Det var också där och då vi verkligen 
började bygga en riktigt kamratskap och trygghet, att vara en grupp och ett lag.  Många 
timmar spenderades i Tibblehallen och i Bergtorp, och många soliga dagar på 
Ellagårdskolans basketplan.  
 
Klubbens herrlag tog sig under 80-talet upp till elitserien, med fullt på läktaren i 
Tibblehallen.  Toppen nåddes säsongen 1988-1989, med SM -final mot Solna. Jag var där, 
och satt då som nu helst långt upp till höger på läktaren. 
Ett samarbete med Solna inleddes på herrsidan med fortsatt spel i Elitserien, men efter 
några turer avslutades detta samarbete.  
 
Nu tar en annan era över, med fortsatt fokus på UNGDOMAR, och viljan att bli Sveriges 
bästa ungdomsbasketförening. Kjell Karlgren, vår tidigare sportchef kom in i Täby 
Basket, och påbörjade arbetet att utveckla ungdomssidan. Han stannade i Täby Basket i 
nästan 30 år.  Nu är jag själv tränare igen med min dotter Hannah och upplever hur vi 
tillsammans tar fram det som är våra värdeord: Kul, Kamratskap, Kämpa och Kvalitet.  
Som ledare blir jag blir jag glad när jag få åka på läger igen till Åland, spela cup i 
Eskilstuna och Borås.  Täby Basket med Kjelle i spetsen tar nu fram Teknikmärket, som 
fungerar som en bra bas i det som jag vet att mina spelare behöver lära sig.   
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Så de senaste 10 åren har det varit fullt fokus från mig att vara en del Täby Basket, dels 
som ledare igen med F02, och sedan i klubbens styrelse. 
 
Under dessa år fattas och genomförs också några viktiga beslut i Täby Basket. 
För att vi skall kunna behålla våra spelare, tjejer och killar när de börjar gymnasiet, 
startar vi upp NiU på Tibbleskolan. Kjelle K i spetsen för detta och med 10-12 elever i 
början.  
 
Vi startar också ett samarbete med Djursholm Indians, Norrort, för att kunna behålla så 
många som möjligt så länge som möjligt. 
 
…båda dessa ”projekt ” lever verkligen vidare. 
NiU är etablerat, och är idag upp mot 40 elever. 
Norrort går snart in i sitt 6e verksamhetsår, och vi är ett samarbete som fungerar, och 
andra föreningar vill lära mer av. 
 
Nu är vi framme vid 2019, och jag har fått vara ordförande i 3 år. Har jag räknat rätt är 
jag nr 18 som ordföranden, där alla har suttit i denna roll olika länge. 
 
Tre år med en delvis ny organisation, med Angelica och Frippe som klubbens ryggrad, 
och jag är så tacksam för det arbete ni gör för oss alla i Täby Basket. 
 
Vi är ca 550 aktiva ungdomar upp till U16. 
Vi har kunniga och engagerade ledare och coacher. 
Vi har alla föräldrar som ger stöd till lagen, och bemannar Café Jumpstop, och sitter i 
sekretariat 
Vi fortsätter att utbilda i Ledarakademin. 
Vi har Basketklass på Bertorp 
Vi har NiU på Tibbleskolan 
Vi har Swedbankligan, Easy Basket i vår regi, där våra unga domare utbildas. 
Vi har samarbetet med Djursholm Indians och Norrort 
Vi har arrangerat Finalspelet i Spalding Basket Cup, som genomfördes mycket bra från 
alla som var med.  
USM och RM omgångar. 
Framgångar i Spalding Basket Cup och i Lions cup. 
Ledare som uppmärksammas från Lions och Täby Kommun. 
Final Four i Basketettan Herr. 
 
Täby Basket är en vital 50 åring som fortsätter att utvecklas. 
 
 
Tack för i år, alla! 
Erik Söderberg 
Ordförande Täby Basket. 
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En summering av året signerad sportchef Angelica Gabrielsson. 
 
Summer Camp 2018 i Kalmar genomfördes i augusti för tredje året i rad och 
fick positiva recensioner samt många goda förslag på hur kvaliteten kan 
höjas ytterligare. Nu pågår planeringen för Summer Camp 2019 som 
kommer att bli minst lika spektakulär - välkomna till campgemenskapen P09 
och F09! 
 
Föreningen har startat upp PF12 under ledning av Georgi Eberharter och Siri 
Persson. Det är en härlig grupp som vuxit stadigt under säsongen både på 
ledarsidan och antal mini-lirare, från 20-talet till närmare 50! Starkt jobbat! 
 
Regeringen har ur ett folkhälsoperspektiv beordrat ökad rörelse i skolan. 
Täby Basket har hakat på och erbjuder BasketKul - ett samarbete med fritids 
och en uppskattad aktivitet för ca 50 barn i åk 1-3. Byängsskolan har 
genomfört andra året i rad och Runborg skola har tillkommit. Passen har letts 
av LA-praktikant Artin Naseh och undertecknad. Förhoppningen är att kunna 
starta upp liknande samarbeten på ytterligare skolor. Har du kontakter? 
Förmedla gärna dessa till mig. Det kan bli ett hållbart framtida alternativ där 
halltiderna är begränsade och målet är fortsatt tillväxt. 
 
Vallentuna Basket fortsätter att växa under ledning av eldsjälen Ludvig 
Olsson och ordförande Erik Söderberg. Sammanlagt 100 aktiva medlemmar, 
såväl spelare som ledare, samlas i åldersgrupperna 07-08, 09-10, 11 och 12 
och i VBBK:s herrlag som vunnit div 5 under ledning av Giedrius Tidikis. 
 
Världslaget Täby Basket Inter med spelare från Afghanistan, Somalia, 
Etiopien, Sudan, Mongoliet, Polen, Litauen, Marocko, Colombia, Irak, Iran, 
Syrien och Eritrea inledde hösten med träningar men gruppen hade 
utmaningar att fortsätta bedriva dessa hela terminen ut. I januari startades 
verksamheten upp igen med målsättningen att återuppta träning under 
ledning av Vesna Stanisic och Jens Ahlgren. Detta lyckades de med bravur 
och under vårterminen har nitton lirare varit igång! Vesna Stanisic och Inter 
uppmärksammades och fick bidrag av Loka Heroes för den skillnad de gör i 
samhället med hjälp av basket - gratulerar! 
 
Ledarakademin 2019 (LA19) har avslutat sitt andra utbildningsår och har 
genomfört sin tränarpraktik ute bland lagen och dömt Swedbankligan. De 
har parallellt studerat Introduktionskursen för utvecklingstränare och tagit 
examen! Stora gratulationer till Teodor Widstrand, Siri Sebardt Persson, 
Oscar Rutgersson, Nelson Hugosson Miller, Max Brygt, Magnus Dahlbeck, 
Linnea Lindqvist, Leo Stocklassa, Jonathan Trollsås, Jennifer Skilje, Jakob 
Ekström, Ida Falck, Gustaf Rydin, Filip Sörensen, Emelie Larsson, Emelie 
Ehlde Dahlqvist, Elliot Johansson, Dante Sangregorio, August Hagmyr, Artin 
Naseh, Arash Haghighi och Anton Roudet. Nu har vi ytterligare 22 
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kompetenta basketledare fostrade i sann Täby Basket-anda varav 
majoriteten kommer att återfinnas på golvet även 19-20! 
 
I september genomfördes en Domarintroduktions-kurs (DI) för andra 
säsongen i rad med ökat intresse från ungdomarna. Tjugofem unga domare 
leddes framgångsrikt av domaransvarige Hanna Persson i ett teoretiskt och 
praktiskt pass där entusiastiska P08 och P07 ställde upp för praktik-matcher. 
Till hösten-19 planeras nästa DI-kurs och vi hoppas på lapp på luckan även 
då! Då under ledning av nya domaransvarige Hedvig Bergstedt. 
 
Swedbankligan har genomfört 8 omgångar med 20 deltagande föreningar 
och 171 anmälda lag exkl. Täby Basket. Vi tackar varmt alla föräldrar som 
ger stöd till lagen, bemannar Café Jumpstop och sitter i sekretariat! 
Hjälp gärna till att sprida info om Swedbankligan vid besök hos andra 
föreningar! 
 
Täby Basket har numera över 1148 följare på Instagram (148 fler än förra 
säsongen): kan vi med gemensamma krafter nå 1250 innan nästa säsong 
startar? - sprid engagemanget! 
 
Ungdomsutskottet med Hanna Persson, Parman Gitijah, Viktoria Galyas, 
Hedvig Bergstedt, Jakob Odmark, Emma Njord, Emelie Larsson, Linnea 
Lindqvist, Jennifer Skilje och Emelie Ehlde Dahlqvist driver viktiga aktiviteter 
som ökar sammanhållningen inom föreningen, bl.a den populära 
Kalmakampen under Summercamp och klassiska Friday Nights. En stor 
eloge till UU för deras viktiga gärningar som håller samman föreningen över 
ålders - och könsgränser! 
 
Höstens utbildningar har bjudit på en fysclinic med Annika Klingström, en 
kurs i digitalt protokoll med Victor Sundqvist, populära sekretariatskurser 
med Ulla-Karin Abrahamsson, en föreläsning om Kost och Träning med 
Annika Klingström, en föreläsning om Mental träning med Fredrik Weibull 
från Imagine That AB, en Clinic i Utveckla Spelet för U11-U16 med 
undertecknad och en Clinic i Utveckla Spelet för U7-U10 med Dan Wiorek. 
Per Ditzinger, Sara Naumann, Hanna Persson, Fredrik Sörensen, Hedvig 
Bergstedt, Jakob Odmark, Laila Kandell Dansk, Mikael Rudinsson och 
Kenneth Brygt deltog på Barton Clinic Midseason 2019. 
Ett flertalet coacher har antingen genomfört eller är på väg att bli klara med 
Svenska Basketbollförbundets nya utbildningar: 
- Introduktionskursen för utvecklingstränare: Åsa Mahony (P06), Hedvig 
Bergstedt (P08, F10), Nelson Hugosson Miller (LA19), Max Brygt (LA19), 
Oscar Rutgersson (LA19), Linnea Lindqvist (LA19), Leo Stocklassa (LA19), 
Jonathan Trollsås (LA19), Jennifer Skilje (LA19), Jakob Ekström (LA19), Ida 
Falck (LA19), Gustaf Rydin (LA19), Emelie Larsson (LA19), Emelie Ehlde 
Dahlqvist (LA19), Elliot Johansson (LA19), Dante Sangregorio (LA19), August 
Hagmyr (LA19), Artin Naseh (LA19), Arash Haghighi (LA19), Giorgos Ramirez 
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(LA19). 
- Nivå 1 utvecklingstränare: Per Ditzinger (P05), Petter Ploman (F07), 
Andreas Van der Sluijs (P05), Jakob Odmark (P05), Isak Skott (F06), 
Kristina Palmér (F07), Anton Granlund (F07), Johan Sahlberg (F04) 
- Matchledare A/B: Hedvig Bergstedt, Ludvig Hjortenfeldt, Artin Naseh. 
 
Täby Basket-coacherna Hanna Persson fick priset som Årets 
Ungdomsledare i Täby Kommun och Annica Johansson fick ledarstipendium 
av Täby Lions Club - gratulerar! 
 
Öppen fredag är gratis träning för alla mellan 16-24 år som vill testa olika 
idrotter för att hitta sin grej - ett samarbete mellan Täby kommun, 
Stockholmsidrotten och Täbys föreningar. Täby Basket har varit involverade 
och instruerat 3x3 i Täby Racketcenter en gång i månaden. 
 
Spelarakademi-träningarna med ca 60 spelare har löpt på med inslag av 
uppskattade fyspass med Annika Klingström och gästtränarna Hans Sanne, 
Gonzalo Garcia Julien, Asterios Leras och Anders Lemmeke. 
 
För tredje året i rad har Täby Basket samarbetat med coachutbildningen IES 
Fermin Bouza Brey i Galicien, Spanien via ett Erasmus+projekt. Gonzalo 
García Julien gjorde praktik i Täby Basket under november månad i P08, F08 
och P04 och Ruben Francisco Román Durán gjorde praktik i Täby Basket 
under mars månad i P08, P04, P06, F07, P07 och P03. En stor eloge till Enri 
Bimbashi (P04) som hade möjlighet att hyra ut ett rum till både Gonzalo och 
Ruben under deras praktikperioder! 
 
Paschali Leras och Magnus Fogelberg har framgångsrikt lett Basketklass på 
Futuraskolan/Bergtorp, som haft två grupper med sammanlagt trettio 
spelare: åk 6-7-8 på onsdagar och åk 9 på fredagar. Till hösten-19 startar 
Basketklass för födda 2007 och senast i oktober är det dags att anmäla sig 
till läsåret 20-21 för födda 2008. 
 
Grundträning med fem pass för relativa nybörjare i U13-U16 genomfördes 
under oktober respektive februari månad med 12 anmälda deltagare. Till 
hösten kör vi igång igen. Uppmuntra gärna aktuell målgrupp att anmäla sig! 
 
Klubbträningen på fredagar kl 16:30-18:00 i Byängshallen är öppna träningar 
för alla klubbens medlemmar och har varit välbesökt, lite extra mycket av 
motiverade P05-lirare. Uppmuntra era spelare att gå ner för att träna extra 
och spela med kompisarna - under spontana former! Kanske är ni själva 
sugna på att testa era skills? 
 
Täby Baskets spelidé Utveckla Spelet (US) implementeras löpande genom 
clinics och lagbesök. Gå in och kika på hemsidan, läs på och förkovra er! 
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Ungdomsriksmästerskapen. F03 och P04 och är flera erfarenheter rikare 
efter två spelade omgångar i URM. F04 lyckades kvalificera sig för omgång 3 
medan P03 tog sig till omgång 4 och Elite Eight. Tack vare lagens ledare och 
föräldrar har Täby Basket kunna arrangera ett antal uppskattade URMomgångar 
i Byängshallen - stort tack till er! 
 
Stockholmsseriernas finalspel. I maj-19 arrangerade Täby Basket 
tillsammans med Stockholm Basket och Åkersberga Basket Spalding Basket 
Cup-finalerna i Tibble CC. Det blev framgångsrikt och uppskattat mycket 
tack vare alla de kvalitativa ideella insatserna från ledare, föräldrar, 
styrelsemedlemmar och spelare i sekretariatet, som matchvärdar, golvtorkare 
och inte minst på Tävlingskansliet. En fantastisk insats av alla inblandade! 
Efter Spalding-finalerna fick vi också se Täby Basket P05 (PU14) och Norrort 
DU19 hänga på sig välförtjänta silvermedaljer. I Lions Cup-slutspelet tog sig 
hela sex lag vidare till semifinal (P03, F03, P05, F05, Norrort DU17, Norrort 
HU17-HU19) varav tre kvalificerade sig till finalerna och sedermera tog hem 
silvermedaljerna: Täby Basket F03, Täby Basket F05 och Täby Basket P05. 
Starkt jobbat! 
 
EM-kvalet lockade flera medlemmar till arenorna - flertalet Täby Basketspelare 
och ledare såg Sverige-Vitryssland den 29 november i Fyrishov. 
Något att se fram emot: Den kommande ledarresan med 32 ledare bär av 
till EM-slutspelet i Lettland med de svenska damerna. Heja Blå-Gult! 
 
Lovlägren som leds av Täby Baskets duktiga unga ledare blir alltmer 
populära! Täby Basket har genomfört Höstlovslägret. Jullovslägret, 
Sportlovslägret, Påsklovslägret och snart även Sommarlovlägret - med ett 
snitt på 36 deltagare. Fortsatt fin jämnvikt mellan deltagare av båda könen - 
fantastiskt kul och viktigt! 
 
Nationell Idrottsutbildning (NIU) på Tibble Fristående Gymnasium har 
avslutat sitt 5:e år. 30 elever har veckovis tränat tre pass extra med inriktning 
teknik, spelförståelse och fys. VT2017 gick den första kullen ut med 
ungdomar födda 1998 och VT2019 är på väg att examinera ut årskullen 
födda 2000. Inför HT2019 har tolv spelare födda 2003 antagits. 
 
Under parollen ”så många som möjligt så länge som möjligt” bedriver Täby 
Basket och Djursholm Indians tillsammans bredd- och elitverksamheten 
Norrort för de äldsta ungdomarna U17, U19 samt senior. Passa på att stötta 
verksamheten genom att gå på Norrorts matcher i Basketettan med laget 
under vårterminen! Vi fostrar tillsammans nästa generation Norrort och det är 
viktigt att Täby Basket-lirarna får en framtidsvision och förebilder att se upp 
till. 
- Om du har ett företag, vill nätverka eller är entreprenör är du välkommen att 
gå med i AVM Norrort, för mer info se https://www.avm.nu/norrort 
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Norrort Basketball Camp (NBC) genomfördes för första gången under 
ledning av Paschalis Leras och Asterios Leras tillsammans med 
Norrortsspelarna Jonathan Johansson, Ellen Paulin och Linus Folcke. Fyrtio 
spelare från Täby Basket och Djursholm Indians U13-U16 drillades i Friberga 
och Byängshallen under fyra påsklovsdagar. 
 
Norrorts herrlag lyckades vinna Final Four på hemmaplan i Friberga och har 
kvalificerat sig för spel i den näst högsta ligan i Sverige - Superettan. Norrots 
damlag lyckades efter en gedigen insats i de sista matcherna försvara sin 
plats i Basketettan. 
 
Under sommaravslutningen 2019 uppmärksammades föreningen lite extra 
för den 50:e genomförda säsongen med en uppskattad cat walk i gamla 
matchdräkter, intervju med grundaren Ragnvald ”Rankan” Pettersson, en film 
framtagen av UU och givetvis en hel massa tårta! 
 
Den ordinarie verksamheten med lagträningar, seriespel och deltagande i 
cuper har fortlöpt smidigt tack vare fantastiska insatser från coacher, ledare, 
föräldrar, förebilder och medmänniskor för nuvarande ca 530 Täby Basketlirare. 
 
Genom kloka utmaningar, utvecklande träning & tävling, berikande 
upplevelser på och utanför planen samt egen fortbildning kan vi tillsammans 
uppfylla föreningens syfte: att genom glädje, sunda värderingar och 
gemenskap skapa framgångar på och vid sidan av basketplanen. 
 

     Kul      Kamratskap      Kämpa      Kvalité 
 
Baskethälsningar, 
 
Angelica Gabrielsson 
Sportchef Täby Basket. 
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Måluppfyllelse vs Verksamhetsplan 2018/2019 
Vid årsmötet inför säsongen 2018/2019 presenterades de verksamhetsområden vi 
jobbat med under säsongen. Vi har nu gjort en avstämning av dessa områden med 
kommentar om status och måluppfyllelse.  
 
 
1. Rekrytering av nya medlemmar och behålla befintliga. Övergripande plan, förbättrad 
kommunikation, skolsamarbeten, events, mm. 
 
Målsättningar/Aktiviteter 2018-19 

• Skolgårds-marknadsföring i september: affischer och vykort-  genomfört. (20 
skolor är kontaktade och 14 skolor är besökta) 

• Etablera ytterligare 1-2 skolor med Basketkul - genomfört. (Runborgsskola i 
Täby Kyrkby har tillkommit) 

• Erbjuda framförallt projekt Basketkul 4-5 ggr/skola/termin. – genomfört. 
(Byängsskolan, Flottiljen och Täby Friskola) 

• Fortsätta med Medlemsform Basketkul 20 ggr på Byängsskolan. Utveckla 
verksamheten i samarbete med Byängsskolan. - genomfört. 

• Synas i kommunen: Summerbreak, skolgårdar, 3x3. – ej genomfört. 
• Kontakta gymnasieskolor för 3x3-projekt – ej genomfört. 
• Starta upp PF12-grupp. - genomfört. 
• Erbjuda grundträning varje fredag till U13-äldre nybörjare; öka möjligheten att 

ta emot fler. - genomfört. 
 

Utvärdering/ kommentar. 
Flertalet av de aktiviteter som planerade har genomförts. Ett hinder är att tillgång till 
lokaler o/e uteplaner är begränsat i kommunen. Täby Basket har under året prioriterat 
ner 3x3 verksamheten, vilket innebär att dessa projekt inte genomförts. Vi anser att detta 
genomförts med ett godkänt resultat. 
 
 
2. Fortsätta att utveckla Täby baskets utbildning av ledare: ramverk och konkreta 
aktiviteter. 
 
Målsättningar/Aktiviteter 2018-2019 

• Ledarinventering - stegutbildningsnivå och behov hos  

samtliga ledare. Se över SBBF:s utbildning 2.0 : - genomfört. 

• Angelica går SBBF Utbildarutbildningen VT18.. –genomfört. 

• Genomföra Täby Basket ledare och lagföräldra-certifiering – ej genomfört.(pga 

får anmälda. Besök på föräldramöte har ersatt, där verksamhet och Röda 

tråden har presenterats). 

• Coachdialog: Besöka träningar och matcher för alla lagGe feedback till ledare 

efter besök. –genomfört. 

• Planera Ledarresa 2019. – genomfört 
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• Utbildning i Digitalt matchprotokll. – genomfört. 

• Utbildningsbehov i Norrort: hur förbereda inom Täby Basket, via LA/NIU m.m – 

ej genomfört. 

• Coach Clinic. Hösten 2018- genomfört. 

• Coach Clinic. Våren 2019. – genomfört.  (Gjorts via ”privata clinics i 

åldersgrupper 08-03.) 

Utvärdering/ kommentar. 
De planerade aktiviteterna har till mycket stor del genomförts under året.  Till vissa delar 
har formen anpassats till ledarnas möjligheter att delta. 
Vi anser att detta har genomförts med ett klart godkänt resultat. 

 

3. Modernisera och förstärka vår kommunikation internt och externt 
 
Målsättningar/Aktiviteter 2018-2019 
 

• Fortsätta arbetet hur kommunikation bör ske i syfte att öka delaktighet, 
engagemang och informationsspridning inom klubben – delvis genomfört och 
pågår i utskottet. 

• Migrera till MyClub som plattform för hemsidan. –genomfört. 
• Fortsatt dialog med politiker och tjänstemän i Täby Kommun. –genomfört och 

pågår. 
• Vara aktivt i initiativ från andra föreningar i Täby och Täby Föreningsråd, för att 

öka opinionsbildningen kring nuvarande och framtida behov för vår verksamhet. 
– delvis genomfört.  
 

Utvärdering/ kommentar. 
Arbetet med hemsidan har fortsatt under året där arbetet med full implementering med bl. 
a lagsidor kommer att fortsätta under kommande verksamhetsår. Dialogen med politiker 
och tjänstemän sker löpande.  Vi har deltagit på möte i Täby Föreningsråd, men vi har inte 
aktivit drivit på samarbete med andra föreningar i Täby. 
Vi anser att detta har genomförts med ett godkänt resultat under året. 
 
4. Täby Baskets röda tråd: Vidareutveckla och implementera Täby Baskets spelstil/spelidé. 
 
Målsättningar/Aktiviteter 2018-2019 

• Utveckla Spelet-träningsplanering på sommarläger i augusti 2019. – genomfört. 

• Fortsatt implementering Röd Tråd: TBLC, clinics, spelarakademi, LA19-teori, 

ledarmöten – genomfört. 

• Genom VU: ta fram säsongsplaneringsmall. –påbörjat. 

Utvärdering/ kommentar. 
De aktiviteter och utveckling under året har genomförts enligt plan. 
Det är endast TBLC som ej genomförts, som kommenteras under område 2. 
Vi anser att detta har genomförts med ett klart godkänt resultat. 
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5. Fortsatt utveckling Norrort och samarbetet med Djursholm Indians. 
  
Målsättningar/Aktiviteter 2018-2019 
 

• Vara en aktiv medlem i Norrortsrådet, för att säkerställa hög kvalitet i det 

gemensamma arbetet. Delta på alla rådsmöten. – genomfört. 

• Säkerställa att Täby Baskets verksamhet tar hänsyn till Norrort vad gäller 

spelarutveckling och spelarförsörjning. Norrort skall vara det förstahandsval 

våra spelare väljer från U16 till U17.  –genomfört/pågår. 

• Delansvar för uppstart och genomförande av AVM Norrort. – genomfört. 

• Fortsätta vårt samarbete med Djursholm Indians för att utveckla Norrort.  Detta 

med bas i det arbete som genomförts hos oss, och det möte som genomförts med 

båda föreningarnas styrelse. - genomfört. 

 
 
Utvärdering/ kommentar. 
Vi har under året fortsatt att var en aktiv part i detta samarbete. Inte bara genom vårt 
deltagande och engagemang i löpande Norrortsrådet. Täby Basket och Djursholm Indians 
har under året fortsatt arbetet med att utveckla Norrort och vårt samarbete. Detta genom 
arbetsmöten med representanter från föreningarna styrelse, och vårt Verksamhetsutskott. 
Detta arbete har inte slutförts helt enligt plan, vilket innebär att det fortsätter under 
kommande verksamhetsår. AVM-Norrort, affärnätverket, har startats upp och har i år 
tillfört ytterligare ekonomiska resurser till Norrort, och minskat vår kostnad för Norrort 
under detta verksamhetsår. 
Vi anser att detta har genomförts med ett klart godkänt resultat. 
 
5. Utveckla 3X3 verksamhet i Täby Basket 
 
Målsättningar/Aktiviteter 2018-2019 
 
 

• Planering där 3x3 stegvis integreras i Täby Baskets verksamhet.  
• Genomföra aktiviteter enligt fastställd plan. 

 
Utvärdering/ kommentar. 
Vi har under året inte prioriterat detta område och detta pga. resursbrist. För att lyckas 
genomföra detta med de ambitioner vi satt upp, krävs ett större engagemang i form av 
ledare, eldsjälar och arbetsgrupper än vad som funnits tillgängligt under detta 
verksamhetsår. 
Detta område har ej genomförts, men detta efter beslut i Täby Baskets styrelse. 
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Styrelse 
Täby Basket styrelse har under säsongen 2018-2019 bestått av följande ledamöter: 
 

Namn Funktion 

Erik Söderberg Ordförande 

Karl Gotthard Vice Ordförande 
Andreas Lindberg Sekreterare 

Karl – Fredrik Hall Kassör 

Hanna Persson Ledamot 

Kristina Eineborg  Suppleant 

Mikael Rudinsson  Suppleant 

 
Styrelsen har per 2019-05-31 haft 10 ordinarie möten sedan årsmötet 2018.  
 
Styrelsen har tillsammans med kanslichef och sportchef haft ett längre arbetsmöte med 
fokus på verksamhetsplan 2019/2020. Styrelsen har, tillsammans med kanslichef, 
sportchef och medlemmar från Verksamhetsutskottet, genomfört möte tillsammans med 
Djursholm Indians styrelse med syfte att utveckla samarbetet inom Norrort. 
 
Täby Basket har tillsammans med Djursholm Indians, startat affärsnätverket AVM 
Norrort, som drivs av Jan Marklund. Syftet är att tillföra ekonomiska resurser till 
Norrort, för att kunna utveckla Norrorts verksamhet, och på sikt minska föreningens 
kostnad för Norrortsamarbetet. 
 
Vår Kanslichef Fredrik Lindholm, med huvudansvaret för klubbens kansli och 
verksamhet, samt Sportchef Angelica Gabrielsson deltar vid varje styrelsemöte. 
 
Delar av styrelsens arbete har förberetts i de olika utskotten under säsongen och 
kommenteras ovan i utvärderingen. Täby Basket har också varit representerade i 
flertalet möten i samarbete med andra intressenter som SBBF, SBDF, Täby 
Föreningsråd, och regelbundna arbetsmöten i Norrortsrådet.   
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Medlemsstatistik 
Per den 30 april 2019 har Täby Basket 883 medlemmar. Dessa medlemmar fördelas 
efter ålder och kön enligt nedanstående. I år särredovisar vi medlemmar på ett nytt sätt, 
uppdelat på ålder, motion, ledare och familj. Totalt, inklusive familjemedlemskap uppgår 
antalet medlemmar till 883 st.  Antalet medlemmar i åldern upp till 16 år, uppgår till 551 
att jämföra med 568 st förra verksamhetsåret, en minskning med 3%.  
 

Ålder Totalt Flickor Pojkar 
7-10 år 256(250) 124 132 
11-13 år 166(177) 72 94 
14-16 år 129(141) 52 77 
17-19 år 72(59) 16 56 
20-26 år 27(43) 10 17 
Motion 81 25 56 

Ledare 96 47 49 

Deltotal: 827 346 481 

Familj 56   

TOTALER 883   

 
 
 
 
Norrort 
Vi har genomfört löpande arbete inom Norrort med regelbundna arbetsmöten i 
Norrortsrådet, där Täby Basket representerats av Erik Söderberg, Karl Gotthard, Henrik 
Lundkvist och Peter Johansson. 
De som spelar i Norrort är medlemmar i Täby Basket eller Djursholm Indians. De som är 
medlemmar i Täby Basket och spelar i Norrort finns med i statistiken ovan. Totalt i 
Norrort ser fördelningen ut enligt nedan varav ca hälften kommer från Täby Basket.  
 
 
 

Ålder Totalt Flickor Pojkar 

Norrort 103 36 67 

 


