
  

 
Verksamhetprojekt 2022/2023 

Dessa projekt skall vi jobba med under verksamhetsåret. De bygger på de områden som prioriterats i 

samband med att Strategi 2025 arbetades fram våren 2020.  Dessa utvecklingsområden är: 

1. Ledarutveckling 

2. Hallar / anläggningar 

3. Rekrytering 

4. Spelarutveckling 

5. Synlighet / kommunikation 

6. Nya målgrupper 

7. Organisation 

I det pågående arbetet inom styrelsen och anställda jobbar vi med att genomföra projekt och 

aktiviteter som stöttar dessa strategiska områden mot 2025.  

Vi kommer inför verksamhetsåret 2022/2023 lägga mer fokus på tre projekt/områden. Detta innebär 

inte att vi därmed inte fortsätter att jobba med andra viktiga områden för vår verksamhet. 

 

Prioriterade verksamhetsområden  

• Ledarutveckling. 

Strategi område 1. 

Utveckla en strategi/plan för ledarförsörjning (behålla befintliga/rekrytera nya). 

 

• Fortsatt kunskapsökning hos våra ledare.  

• Utökad resurs då vi kommer att ha Anders Lemmeke anställd som utvecklingstränare 

hos Täby Basket. 

• Fortsatt arbete med rekrytering av nya ledare till våra grupper. 

• Se över hur vi kan öka engagemang från Föräldrar. 

• Norrort 

Strategi område 4. 

• Fortsatt kontinuerligt arbete i Norrortsrådet. 

• Ta vara på tidigare arbete som gjorts, med mål att tydliggöra Norrorts mål och 

strategi framåt. 

• Tydliggöra vad som är Norrortsrådets roll och uppgifter.  

• Utveckla övergången från Täby Basket till Norrort.  

• Uppdatera samarbetsavtalet, eftersom samarbete har pågått en längre tid nu. 

Utvärdera vad som fungerat/inte fungerat. Vad behöver vi i så fall förändra. 



  

 
 

• Fokus på tjejer i verksamheten. 

Strategi område 3 och 4. 

• Vi har påbörjat ett arbete i Täby Basket, med fokus på tjejer. Syftet har varit att öka 

kunskap i ämnet, och på sikt en verksamhet som motverkar det vi idag upplever med 

att tjejer tenderar att sluta med idrott i föreningsform tidigt. 

•  

Pågående projekt under verksamhetsåret. 

 

• Behålla befintliga medlemmar. 

Strategi område 3. 

 

Utarbeta strategi för att behålla befintliga och nya medlemmar i Täby Basket 

• Hitta en smidig övergång från Täby Basket till Norrort, framförallt för tjejer, där det 

sociala är viktigt. 

• Ta fram ett program för att öka utbytet av tränare mellan olika grupper, att bryta 

strukturer. På lång sikt öka känslan av att vara en del av klubben, inte bara laget. 

• Fortsätta att bedriva FM, Lovläger, LA, SA, Föräldrarmöten. 

• Fortsätta att jobba med våra 4K. 

 

• Implementera och konkretisera Täby Baskets spelidé. 

Strategi område 4. 

• Det finns idag ett mycket bra underlag framtaget, och allt finns tillgängligt på vår 

hemsida.  Arbetet med att utveckla detta pågår löpande. 

• Fortsatt arbete  som Angelica genomför med dialog och besök hos coacher. 

• Ökat fokus på detta med Anders Lemmeke som utvecklingstränare. 

 

• Hallar och anläggningar. 

Strategi område 2. 

 

• Fortsatt dialog med Täby Kommun i frågor om hallar och anläggningar. 

• Se på vilket sätt de initiativ som finns från Stockholm Basket kan användas i arbetet i 

Täby. 

• ..fortsätta att jobba med tidigare förslag som, gym i Byängshallen, ytterligare hall vid 

Byäng.  

 

 

 

 

 



  

 
 

Rekrytering av nya medlemmar.   

Strategi område 3. 

• På kort sikt inget akut behov av nyrekrytering, men det löpande arbete som vi har 

skall fortsätta. 

 

 

 

Täby Basket styrelse i juni 2022 

 

 


