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Verksamhetsberättelse 2019-2020 

 

Täby Basket Verksamhetsberättelse 2018-2019. 

Ordförandens kommentarer  
 
Hej alla basketvänner. 
 
Dags att kommentera året, som är mitt 4:e år som ordförande för 51-åringen Täby 
Basket.  
Att detta inte varit ett vanligt år är vi alla medvetna om. I mars så ändrades över en natt 
förutsättningarna att bedriva verksamheten som vi brukar. När idrotten stängde ner 
p.g.a Corona så försvann mycket av det som jag vet att spelare, ledare och föräldrar sett 
fram mot som slutspel, läger och cuper. Det gällde då att snabbt hitta vårt förhållningsätt 
till dessa nya förutsättningar, och med Angelica och Fredrik i spetsen för detta, kunde vi 
ställa om och fortsätta verksamheten, men på ett nytt sätt.  Det var fantastiskt att se den 
vilja och engagemang som fanns hos alla spelare, ledare och föräldrar, som gjorde att vi 
kunde flytta träningar utomhus, och acceptera att detta år inte skulle avslutas som alla 
andra år. Det visar på vilken stabilitet och kontinuitet som byggts upp i Täby Basket 
över tid, och som också gjort att vi inte påverkats negativt ekonomiskt p.g.a Corona, så 
att vi kan ta sats mot kommande säsong på samma sätt som vi brukar. 
Jag vill rikta ett stort tack till alla i Täby Basket, som genomfört och anpassat sig under 
våren, så att verksamheten fortsatt så vanligt som möjligt.  
 
Täby Basket är idag Sveriges sjunde största basketförening, och vi fortsätter att växa, 
vilket är glädjande. Vi har en stabil ekonomi, och en organisation som fungerar mycket 
bra. Vi har en stor och omfattande verksamhet, som Angelica har summerat på annan 
plats i denna verksamhetsberättelse, så där har ni alla chansen att ta del av allt det som 
vi tillsammans gör i Täby Basket.    
Nu blickar vi framåt, där vi under våren har påbörjat ett arbete med Täby Basket 
Strategi 2025. Vi har där med oss den strategi som Svenska Basketbollförbundet lagt 
fram:  Strategi2025, där ledorden i denna är: Våga – Vinna – Växa.  
 
När jag skriver detta, lite senare än tidigare år, så ser jag verkligen fram mot att 
säsongen och verksamheten startar upp så vanligt som möjligt.  Jag hoppas att vi kan ses 
i hallarna, för det är något som jag saknat under våren: Att få se på basket, från 
Swedbankligan till Norrort i BED.  
…och givetvis få spela själv på torsdagskvällarna. 
 
Tack för i år, alla! 
Erik Söderberg 
Ordförande Täby Basket. 
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En summering av året signerad sportchef Angelica Gabrielsson. 
 
Summer Camp 2019 i Kalmar genomfördes i augusti för fjärde året i rad och fick positiva 
recensioner samt många goda förslag på hur kvaliteten kan höjas ytterligare. Pga 
omständigheterna med corona kommer Summer Camp 2020 inte att kunna genomföras 
i Kalmar som tänkt. Istället genomför föreningen Träningsveckan 2020 i Täby 2-7 
augusti som en kick-off inför säsongstarten för ledare och spelare födda 2004-2010. Ni 
har väl anmält er?  
 
 
Föreningen har startat upp PF13 under ledning av Olof Åberg och Georgi Eberharter. Det 
är en härlig grupp med +35 mini-lirare som tagit Byängshallen och Täby Basket med 
storm! Ledarna för nästa generation minilirare PF14 blir Georgi Eberharter och Mikael 
Banks.  

 

 

För tredje året i rad har Täby Basket erbjudit BasketKul - ett samarbete med fritids och 
en uppskattad aktivitet för ca 40 barn i åk 1-3 på Byängsskolan.  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 och ordförande Ludvig 
Olsson. Sammanlagt 160 aktiva, såväl spelare som ledare, samlas i åldersgrupperna P07, 
F08, PF09-10, PF11-12 och PF13 och i VBBK:s herrlag som kom 2:a i div 4 under ledning 
av Giedrius Tidikis. Lag har anmält sig till div 3 2020-2021. 
Ett historiskt derby i ungdomsserien spelades mellan Täby Basket P07 och Vallentuna 
Basket P07 och vi ser fram emot kommande generationsdrabbningar!  
 
 
Världslaget Täby Basket Inter med spelare från Afghanistan, Somalia, Etiopien, Sudan, 
Sverige, Mongoliet, Polen, Litauen, Marocko, Colombia, Irak, Iran, Syrien, Spanien, 
Grekland och Eritrea har haft en framgångsrik säsong under ledning Vesna Stanisic och 
Jens Ahlgren och gjorde en lyckad premiär i divison 6!  Laget uppmärksammades 
välförtjänt i ett fullsmockat Globen när Sverige slog Turkiet i en oförglömlig match i EM-
kvalet den 24 februari.  

 

 

Ledarakademin 2021 (LA21) har genomfört sitt första utbildningsår som bestått av 
utbildningar och föreläsningar och insatser som domare under Swedbankligan. Nästa 
säsong väntar ytterligare föreläsningar, en introduktionskurs för utvecklingstränare och 
spännande praktik som hjälptränare ute i Täby Basket-lagen!   
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I september genomfördes en Domarintroduktions-kurs (DI) för tredje säsongen i rad. 
Tjugofem unga domare leddes framgångsrikt av domaransvarige Hedvig Bergstedt i ett 
teoretiskt och praktiskt pass där entusiastiska F08 och P08 ställde upp för praktik-
matcher. Till hösten-20 planeras nästa DI-kurs och vi hoppas på lapp på luckan även då!   

 

Swedbankligan har genomfört 5 omgångar med 14 deltagande föreningar och 137 
anmälda lag exkl. Täby Basket. Tyvärr var vi tvungna att ställa in säsongens 3 sista 
omgångar. 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 1252 följare på Instagram (104 fler än förra säsongen). 
Kan vi med gemensamma krafter nå 1300 innan nästa säsong startar? - sprid 
engagemanget!  

 

 

Ungdomsutskottet med Parman Gitijah, Emma Njord, Emelie Larsson, Leo Stocklassa, 
Linnea Lindqvist, Jennifer Skilje, Oliver Correa 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 sekretariatskurser med Ulla-Karin Abrahamsson, 
basket-clinic med Hasse Sanne, fys-clinic med Samuel Desport, domarintroduktion med 
Hedvig Bergstedt, kost & idrott-föreläsning med Annika Klingström, NPF-föreläsning 
med Marika Holm, Barton Clinic, Elite Drill Camp-clinic och webbföreläsningar med 
spanska coacher.  
Ett antal coacher har genomfört Svenska Basketbollförbundets utbildningar:  
- Introduktionskursen för utvecklingstränare: Olof Åberg (PF13), Georgi Eberharter 
(PF12), Lena Forsmark (F10), Annelie Nuscheler (P07), Erik Eng (P07), Magnus 
Mattinson (F11).  
- Förbundsfunktionärskursen: Per Manzi (P11), Ioannis Alexiou (P05) 
Vi kan även stoltsera med en FIBA-funktionär bland oss, Anton Granlund (F07) som 
numera har behörighet att vara matchfunktionär på allra högsta nivå nationellt och 
internationellt!  
Vill du utbilda dig i förbundets regi? Fixa inlogg på www.basketutbildning.se och börja 
surfa runt! Har du problem med inloggningen? Kontakta och meddela undertecknad.  
Täby Basket-coacherna Mikael Rudinsson fick priset som Årets Ungdomsledare i Täby 
Kommun och Vesna Stanisic fick priset mot rasism, diskriminering och intolerans av 
Täby kommun för sina insatser som samhällsaktör och ledare för Täby Basket Inter- 
gratulerar!   
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Täby Basket planerar att till hösten starta upp en Parabasket-grupp för ungdomar 10-16 
år med intellektuell funktionsvariation under ledning av Fredrik Sörensen, Patrik 
Setzman och Lisa Bernwall. Nu hoppas vi kunna fånga in alla intresserade barn och 
ungdomar i målgruppen - hjälp gärna till att sprida ryktet!  

 

 

Spelarakademi-träningarna med ca 70 spelare har löpt på med inslag av uppskattade 
fyspass med Annika Klingström och gästtränarna Jan Patrik "Drillo" Johansen, Thomas 
Massamba och Anders Lemmeke.  

 

För fjärde året i rad har Täby Basket samarbetat med coachutbildningen IES Fermin 
Bouza Brey i Galicien, Spanien via ett Erasmus+projekt. Ungdomstränaren Gonzalo 
García Julien har varit involverad i flertalet lag säsongen 2019-2020. En stor eloge till 
Enri Bimbashi som hade möjlighet att hyra ut ett rum till Gonzalo!  

 

 

Basketklass på Bergtorp/Futuraskolan firar 10 verksamma år! Aster Leras och Gonzalo 
Garcia Julien har lett Basketklass på onsdagar med ca 30 spelare. Till hösten-20 startar 
Basketklass för födda 2008 och senast i oktober är det dags att anmäla sig till läsåret 20-
21 för födda 2009.  

 

 

Grundträning med fem pass för relativa nybörjare i U13-U16 genomfördes under 
oktober respektive februari månad. Om intresset är tillräckligt stort så kör vi igång i 
höst 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. Efter jul öppnade hallen upp för klubbträning även på tisdagar! 
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) har uppdaterats i samband med att Svensk 
Basket lanserade Ramverk för spelarutveckling. Kompletterande dokument har lagts till, 
bl.a. Ledarskap-och tränarskap U7-U12 Nu finns också en Täby Basket you-tube kanal 
med förslag på övningar för åldrarna U11-U16. i Gå in och kika på hemsidan under liken 
Ledare, inspirera och förkovra er i Utveckla Spelet!  

 

 

F04, P04 och F05 är flera erfarenheter rikare efter två spelade omgångar i URM. P05 
lyckades kvalificera sig hela vägen till omgång 4 och Elite Eight. Tyvärr blev säsongen 
inställd så fokus får läggas på URM kommande säsong. Tack till alla lagens ledare och 
föräldrar i Täby Basket för era insatser med att arrangera ett antal uppskattade URM-
omgångar i Byängshallen - bra jobbat!  
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Vi hade givetvis sett framemot Stockholmsseriens, Lions Cup finalspel samt olika 
turneringar under våren med alla Täby Basket-lagen. Istället har fokus lagts på att ställa 
om träningsverksamheten i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer 
och råd. Under devisen ”vi ställer inte in - vi ställer om” har Täby Basket-lirare och 
ledare fyllt utomhusplaner, löparbanor, utomhusgym, backar och elljusspår. Detta har 
generat nya upplevelser och utmaningar som vi med all säkerhet drar nytta av när en ny 
säsong kickar igång!  

 

 

EM-kvalet lockade flera medlemmar till Sverige-Turkiet den 24 februari i Globen. En 
fantastisk match och en fantastik vinst! Nu väntar vi med spänning på fortsatta 
kvalmatcher under november-februari 2020 och håller tummarna för vidare 
avancemang för både för damerna och herrarna. 

 

Täby Baskets lovläger som leds av föreningens populära och uppskattade unga ledare 
fylls till bredden av deltagare. Denna säsong har vi kunnat genomföra Höstlovslägret. 
Jullovslägret och Sportlovslägret med ett snitt på 36 lirare!  

 

 

Nationell Idrottsutbildning (NIU) på Tibble Fristående Gymnasium under ledning av 
Anders Lemmeke har avslutat sitt 6:e år. 28 elever har veckovis tränat tre pass extra 
med inriktning teknik, spelförståelse och fys. VT2017 gick den första kullen ut med 
ungdomar födda 1998 och VT2020 har just examinerat ut årskullen födda 2001. Inför 
HT2020 har åtta spelare födda 2004 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 och Superettan med laget! 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 

 

Norrort Basketball Camp (NBC) genomfördes för andra gången under ledning av Aster 
Leras och Gonzalo Garcia Julien tillsammans med Norrortsspelarna Rebecka Ekström, 
August Hagmyr, Lina Johansson, Tobias Bremander och Sofia Brage. Tjugonio spelare 
från Täby Basket och Djursholm Indians U13-U16 drillades i Friberga och Byängshallen 
under fyra sportlovsdagar och fick besök av gästföreläsarna SBL-spelare Nils Johansson 
och NIU-coach Anders Lemmeke.  
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Norrorts herrlag etablerade sig på allvar första året i Superettan och Norrorts damlag 
gjort en stabil insats i Basketettan där båda lagen visade att man hör hemma i den näst 
högsta ligan i Sverige.  

 

 

Trots omständigheter och anpassade aktiviteter har vi tillsammans kunnat fullfölja 
denna mycket annorlunda säsong tack vare fantastiska insatser från er coacher, ledare, 
föräldrar, förebilder och medmänniskor för nuvarande ca Täby Basket-lirare: 530 barn 
& ungdomar, 130 motionsspelare, 115 Norrorts-spelare. Ett stort tack till 
Ungdomsutskottet som på ett föredömligt sätt styrde om sommaravslutningen till en 
digital variant som gjorde succé på föreningens sociala medier!  

 

 

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 
 

Stort tack för era insatser och Glad sommar!  

 
Angelica Gabrielsson 
Sportchef Täby Basket. 
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Måluppfyllelse vs Verksamhetsplan 2019/2020 

Vid årsmötet inför säsongen 2019/2020 presenterades de verksamhetsområden vi skall 
fokusera på under verksamhetsåret. Vi har nu gjort en avstämning av dessa områden 
med kommentar om status och måluppfyllelse.  
  
 

• Rekrytering av nya medlemmar. 
Förbättra kommunikation mot intressenter. Skolsamarbeten, events, mm. 

• Skolgårds-marknadsföring i september/oktober: affischer och vykort. 
Genomfört. Kontaktat 20 skolor och besökt 15 skolor (delat ut vykort, 
affischer, bollar) på lunchraster V.38-41: Ullna, Ytterby, Gribbylund, 
Kyrkskolan, Runborg, Byle, Myrängen, Brinkskolan, Löttingelund, 
Ellagård, Flottiljen, Viggby, Hägernäs, Drakskepp, Slottsparksskolan.  

• Erbjuda skolbesök/idrottsdagar/idrottslektioner oktober-januari. 

Erbjudandet har gått ut till somliga 20 skolor. Pågår: Ullna, 
Slottsparksskolan, Löttingelund, Flottiljen, Ytterbyskolan, Byäng. Svag 
respons från skolorna generellt.  

• Fortsätta med Medlemsform Basketkul 20 ggr på Byängsskolan. Utveckla 
verksamheten i samarbete med Byängsskolan. Pågår i Byängsskolan. 43 
registrerade barn i åk 1-3. Sprider info om Basketkul på 
föräldramöten, vid skolbesök etc.  

• Synas i kommunen: Näsbypark centrum på ”Näsbyparksdagen” den 14 
sep, Öppen Fredag 6 dec. Genomfört. 

• 3x3-projekt. 3x3 på Tibble Gymnasium nov-jan, ev. Hitta 3x3-yta att 
renovera tillsammans med kommunen. Påbörjat, långsam process hos 
Täby Kommun. 

• Starta upp PF13-grupp. Genomfört.  

• Erbjuda grundträning varje fredag till U13-äldre nybörjare; öka 
möjligheten att ta emot fler. Genomfört HT18, sammanlagt 5 veckor. 
Finns ej underlag för kontinuerliga träningar. 

• Parabasket: samtal pågår med kommunen för prova-på och ev. 

uppstart. 
 

Utvärdering/ kommentar. 
Flertalet av de aktiviteter som planerade har genomförts eller påbörjats. Vi anser att detta 
genomförts med ett klart godkänt resultat. 

 
 
 

• Behålla befintliga medlemmar. 
Utarbeta strategi för att behålla befintliga och nya medlemmar i Täby Basket. 
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• Ta fram en enkät för de spelare som slutar för att följa upp dessa orsaker 
samt möjlighet att finnas kvar i mejllistor för vidare information från 
föreningen. Genomfört 

• Stärka kontakter med föräldrar, inkludera fler än spelare i föreningslivet 
för att skapa gemenskap. Pågår 

• Inkludera andra värden i föreningen, införa ett värde i att engagera sig och 
öppna upp för mer än bara basketverksamhet i till exempel Byängshallen. 

• Tydligt sätt att hantera nivågruppering i hela förening så att det görs på 
samma sätt i hela klubben. Kan också innebära att dela på stora grupper 

för att behålla kvalité på hela verksamheten. Pågår 

• Genomföra enkäter vid jämna mellanrum i lagen för att få reda på ett 
”nöjdhetsindex”. 

• Skapa utrymme för motionsmöjlighet i tidigare åldrar. Pågår 

• Skapa system för att tidigt följa upp spelare som ”svajar” och undersöka 
om de skulle vilja fortsätta inom UU, som ledare, domare eller funktionär. 
Pågår 

• Sätta mål för en naturlig omsättning en gräns för hur många avhopp som 

är acceptabelt innan klubben måste ta till åtgärder. Pågår. 

Utvärdering/ kommentar. 
Detta är ett verksamhetsprojekt som vi jobbat med strategisk under året. Angelica har i 
dialog med våra coacher omvandlat delar av dessa punkter till konkreta planer, att 
genomföras i verksamheten.   Vi anser att detta genomförts med ett godkänt resultat. 
 

 
• Implementera och konkretisera Täby Baskets spelidé 

• Utveckla Spelet-träningsplanering på sommarläger i augusti 2020. 
Genomfört. 

• Fortsatt implementering Röd Tråd: clinics, spelarakademi, LA19-teori, 
ledarmöten, föräldramöten. Genomfört. 

• Redovisning till verksamhetsutskottet: ska ske löpande var 6:e vecka. 
Genomfört. 

• Ta fram dokument: säsongsplaneringsmall, Att skapa laganda, tränar-och 

ledarskap U7-U12. Genomfört. 

• Revidera/uppdatera dokument efter SBBF:s lansering av nya SUP:en. 
Genomfört. 

Utvärdering/ kommentar. 
Under året har arbetet inom detta område fortsatt, och alla punkter har genomförts 
eller pågår.    Vi anser att detta genomförts med ett väl godkänt resultat. 

 
• Fokus på flickor i verksamheten. 

Utarbeta en tydlig plan för att motverka att flickor slutar spela Basket och idrotta 
i för tidig ålder. 
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• Poängtera att det finns ett stort värde i spela på grund av det sociala. 

• Engagera framgångsrika ledare som har behållit stora grupper i form av 
till exempel workshops. Påbörjat. 

• Försöka byta till nya ledare i U15/U14-åldern för att få en nytändning 
(gäller båda könen). 

• Skapa en speciell grupp som endast arbetar med frågan, och som tar hjälp 
av forskning och profilerade personer inom ämnet. Denna grupp ska också 
driva påtryckning på kommun och samordna en diskussion med andra 

föreningar och SISU. Genomfört. 

• Utgå från vad spelare vill och undersöka vad de vill. Påbörjat. 

• Införa en policy att det minst ska finnas en kvinnlig tränare med i staben 
för att underlätta för diskussioner. 

• Bjuda in till utbildning i hur vi ska hantera depression/ätstörning i unga 
åldrar, samt samordna en grupp för coacher och föräldrar i flicklagen där 
en diskussion kan föras med olika frågor som kommer upp. Bjuda in 
föräldrar i diskussionen om hur vi ska behålla tjejer inom basketen. 
Påbörjat. 

• I tidig ålder ta upp med ledare de problem som kan uppkomma och tidigt 
börja arbeta förebyggande mot dessa. Påbörjat. 

• Egna Friday-Nights-kvällar för att möjliggöra för att få dit fler tjejer. 

Påbörjat. 

 
Utvärdering/ kommentar. 
Detta är ett viktigt projekt och område för oss. Vi är därför mycket nöjda med att detta 
arbete påbörjats under verksamhetsåret. Ett flertal av det kartläggningar som 
planerats har genomförts, men inte omvandlats till konkreta handlingsplaner.   Vi 
anser att detta genomförts med ett godkänt resultat. 

 
• Norrort 

Fortsatt utveckling av Norrort och samarbetet med Djursholm Indians. 
• Vara en aktiv medlem i Norrortsrådet, för att säkerställa hög kvalitet i det 

gemensamma arbetet. 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.  Pågår. 

• Delansvar för utvecklingen 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. 

o Kommunicera det som diskuterades i mötet till respektive förening.  
Genomfört. 
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o Boka upp ytterligare samverkansmöten med Djursholm Indians, 
Norrortsrådet, samt anställd personal i respektive förening. Ej 
genomfört. 
 

Utvärdering/ kommentar. 
Vi har fortsatt att vara en aktiv del i Norrort och samarbetet med Djursholm 
Indians. Vi har inte haft tillräckligt med tid/resurs att fortsätta det gemensamma 
utvecklingsarbetet för Norrort. Vi anser att detta genomförts med ett väl godkänt 
resultat. 
 

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

• Vi kan behöva dela upp i flera strategier, dels en strategi för 
föräldraledare, dels en för unga ledare (LA) och en för ”spetsledare” som 
vill arbeta heltid med coachandet. 

• Behålla gamla föräldracoacher att ta över nya lag, till exempel Sara 
Naumann. Få in dem i till exempel U14-lag mot en viss ersättning. 

• Eventuellt införa en post i budgeten för tränare som till 20-30% arbeta 
som coach i de äldsta lagen. 

• Se unga ledare med potential att bli ”professionella” ledare och erbjuda 

vidare utbildning. Driva påtryckning om en utbildningsfond för ledare 
från förbundet. Erbjuda utbildning även fast vi inte ser att personen 
kommer stanna kvar i klubben. 

• Göra tydligt för hur mycket ledarresurser vi behöver, och utifrån dessa 
försöka tillgodose behoven. 

• Också tydliggöra för hur många personer som behövs i en grupp och hur 
mycket engagemang som krävs från ledare och alla föräldrar. Involvera 
föräldrar med andra kompetenser än bara de  med basketkunskaper. 
 

• Erbjuda regelbundna utbildningar i olika regi: Genomfört: HLR, 
US-clinic, Kost & träning, Barton Clinic, Fysclinic med Samuel 
Desport, NPF-föreläsning, Introduktion utvecklingstränare 

SBBF 11 jan , domarkurser SBBF (Antal: 4 HT19), 
Grundutbildning utvecklingstränare SBBF. 

• Samtal med coacher/tränare/ledare under säsong: Pågår löpande 
under träningar, matcher, möten, emails, telefonsamtal, 
ledargrupp Facebook.  

• Ledarförsörjning: Genomfört/pågår:1) Ledarakademin: 
kommunicera, rekrytera, utveckla konceptet för att göra det så 
attraktivt som möjligt. 2) Skapa info-bank av potentiella/f.d 
ledare.  
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• Utbildning och uppmuntran av Unga Ledare/Domare: Genomfört: 
exponering på hemsida/sociala medier, lov-läger, fortbildning i 
SBBF:s regi, potential Region.  

• Bearbeta idéer kring framtida ledarstrukturer: Genomfört i VU 
under säsongen.  

 
Utvärdering/ kommentar. 
Detta är ett pågående utvecklingsarbete där Sportchef Angelica har en kontinuerlig 
dialog med våra ledare. De idéer och förslag som finns kommer att leva vidare under 
kommande verksamhetsår. Vi vet att våra ledare och coacher har en positiv upplevele 
av de olika utvecklingsmöjligheter som klubben erbjuder.  Vi anser att detta 
genomförts med ett väl godkänt resultat. 
 

 
 

 
• Hallar och anläggningar. 

Utarbeta en strategi för en ökad tillgång till hallar och andra 
träningsanläggningar (Byäng, utomhusplan, utrustningsnivå i hallarna, öppen 
hall). 
 

• Presentera ett färdigt förslag till Täby Kommun med en färdig budget, om 
det är möjligt.- Ej genomfört 

• Bygga ett gym i ”hemliga rummet”, vilket dock enligt kommunen är för 
dyrt. Ej genomfört. 

• Byängsskolan och Täby Enskilda Gymnasium som också är intresserade av 
ett gym och erbjuda en gemensam finansiering av ett gym.  

• Föreslå, på kort sikt, att slå upp moduler där idrott kan bedrivas. 

• Trycka på Täby Kommun att bygga fler hallar i och med byggen av nya 
bostadsområden. Genomfört. 

•  

Utvärdering/ kommentar. 
Vi har haft en löpande dialog med Täby Kommun under verksamhetsåret, för att driva 
denna fråga framåt. Vi anser att vi har genomfört det som varit möjligt under året.  Vi 
anser att detta genomförts med ett godkänt resultat. 

 
 

• Intern och extern kommunikation. 

• Förstärka intern och extern kommunikation. Pågår 

• Implementera moderna kommunikationslösningar. Pågår 

• Förtydliga Täby Baskets profilprogram. Pågår. 

• Öka synligheten i kommunen. Pågår 
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Utvärdering/ kommentar. 
Detta verksamhetsprojekt har inte prioriterats under året. Det finns fortfarande 
möjligheter att utveckla de områden som beskrivs ovan. Vi anser att detta 
genomförts med ett godkänt resultat. 

 
 
 

Styrelse 
Täby Basket styrelse har under säsongen 2019-2020 bestått av följande ledamöter: 
 

Namn Funktion 

Erik Söderberg Ordförande 

Karl Gotthard Vice Ordförande 
Andreas Lindberg Kassör 

Hanna Persson Sekreterare 

Johan Sahlberg Ledamot 

Maria Törnqvist Ledamot 

Mikael Rudinsson Suppleant 

Ellen Paulin Suppleant 

 
Styrelsen har per 2020-05-31 haft 9 ordinarie möten sedan årsmötet 2019.  
 
Styrelsen har tillsammans med kanslichef och sportchef haft ett längre arbetsmöte med 
fokus på verksamhetsplan 2019/2020.   
 
Styrelsen tillsamman med Sportchef, Kanslichef och ett 15-tal anda ledare i Täby Basket 
påbörjat arbetet att ta fram en Strategi 2025. Det arbete har genomfört med möten och 
arbetsmöten vid tre tillfällen under våren 2020.  Detta arbete kommer att fortsätta 
under kommande verksamhetsår, med mål att blir klara under hösten 2020. 
 
Täby Basket har tillsammans med Djursholm Indians, fortsatt att driva 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. 
 
Styrelsen, tillsammans med Sportchef och Kanslichef har under våren arbetet med att 
anpassa Täby Baskets verksamhet på grund av Corona pandemin. Detta har gjorts i en 
mindre arbetsgrupp, för att snabbt kunna ta del av ny information från FHM, RF, SvBBF 
och StBDF. Vi har under denna period från Mars och framåt, upprätthållit verksamheten, 
men med majoritet av träningar förlagda utomhus. Detta har fungerat väl med ett stort 
engagemang från alla våra ledare. Täby Basket har också sökt bidrag under Corona, 
vilket har bidragit till att vi inte påverkats negativt ekonomiskt under verksamhetsåret 
sista månader. 
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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.   
 
 
 
 
 

Medlemsstatistik 
Per den 30 april 2020 har Täby Basket 946 medlemmar. Dessa medlemmar fördelas 
efter ålder och kön enligt nedanstående. Från verksamhetsåret 2018/19 särredovisar vi 
medlemmar på ett nytt sätt, uppdelat på ålder, motion, ledare och familj. Totalt, 
inklusive familjemedlemskap uppgår antalet medlemmar till 946 st vilket är en ökning 
med 63 medlemmar.  Antalet medlemmar i åldern upp till 16 år, uppgår till 581 att 
jämföra med 551 st förra verksamhetsåret, en ökning med 5% I denna åldersgrupp 7-16 
år, är andelen flickor 44% och andelen pojkar 56%.  
 

Ålder Totalt Flickor Pojkar 
7-10 år 229(256) 103(124) 126(132) 
11-13 år 204(166) 82(72) 122(94) 
14-16 år 148(129) 70(52) 78(77) 
17-19 år 73(72) 16(16) 57(56) 
20-26 år 50(27) 8(10) 42(17) 
Motion 101(81) 22(25) 79(56) 
Ledare 98(96) 46(47) 52(49) 
Deltotal: 903(827) 347(346) 556(481) 
Familj 43(56)   

TOTALER 946(883)   
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Norrort 
Vi har genomfört löpande arbete inom Norrort med regelbundna arbetsmöten i 
Norrortsrådet, där Täby Basket representerats av Erik Söderberg, Karl Gotthard, Olof 
Dahlbeck , Fredrik Lindholm 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 110(103) 38(36) 72(67) 

 


