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Verksamhetsområden 2018/2019. 
 

Detta är de verksamhetsområden som skall utvecklas vidare under kommande 

verksamhetsår. Det är ett underlag som den tillträdande styrelsen får att jobba med under 

augusti/september, för att därefter uppdaterad klubbens verksamhetsplan. 

 

 Rekrytering av nya medlemmar och behålla befintliga. Övergripande plan, 

förbättras kommunikation, skolsamarbeten, events, etc.  

o Skolgårds-marknadsföring i september: affischer och vykort. 

o Etablera ytterligare 1-2 skolor med Basketkul (OBS: enbart friskolor) 

o Erbjuda framförallt projekt Basketkul 4-5 ggr/skola/termin 

o Fortsätta med Medlemsform Basketkul 20 ggr på Byängsskolan. Utveckla 

verksamheten i samarbete med Byängsskolan. 

o Synas i kommunen: Summerbreak, skolgårdar, 3x3…. 

o Kontakta gymnasieskolor för 3x3-projekt 

o Starta upp PF12-grupp. 

o Erbjuda grundträning varje fredag till U13-äldre nybörjare; öka möjligheten att 

ta emot fler. 

 

 

 Fortsätta att utveckla Täby baskets utbildning av ledare: ramverk och 

konkreta delar. 

o Ledarinventering - stegutbildningsnivå och behov hos  

samtliga ledare. Se över SBBF:s utbildning 2.0 : vad innebär det för oss? 
o Angelica går Utbildarutbildningen VT18. 
o Utbildning 2.0: Angelica kör en grundutbildning om möjligt. 
o Genomföra Täby Basket ledare och lagföräldra-certifiering: oktober. 
o Coachdialog: Besöka träningar och matcher för alla lag. 

Ge feedback till ledare efter besök. Genomförs sep-nov + jan-mar 

o Planera och genomföra Ledarresa: juni 2019. 
o Digitalt matchprotokoll: inväntar svar från Stbdf. 
o Utbildningsbehov i Norrort: hur förbereda inom Täby Basket, via LA/NIU m.m. 
o Coach Clinic. Hösten 2018 
o Coach Clinic. Våren 2019. 

 

 

 Förstärka intern och extern kommunikation: implementera moderna 

kommunikationslösningar, förtydliga Täby Baskets profilprogram, samt öka 

synligheten i kommunen. 

o Fortsätta arbetet hur kommunikation bör ske i syfte att öka delaktighet, 

engagemang och informationsspridning inom klubben  

o Migrera till MyClub som plattform för hemsidan. Plan för detta, samt hur vi 

avser att använda Facebook, INSTA gräm samt Lagsidor i MyClub presenteras i 

samband med sommarlägret i Kalmar. 

o Fortsatt dialog med politiker och tjänstemän i Täby Kommun. 
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o Vara aktivt i initiativ från andra föreningar i Täby och Täby Föreningsråd, för att 

öka opinionsbildningen kring nuvarande och framtida behov för vår 

verksamhet. 

 

 

 Vidareutveckla och implementera Täby Baskets spelidé: en röd tråd genom 

alla åldrar och i hela utbildningsramverket. 

o Utveckla Spelet-träningsplanering på sommarläger i augusti 2019. 

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

ledarmöten. 

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

 

 

 Fortsatt utveckling av Norrort och samarbetet med Djursholm Indians.  

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

gemensamma arbetet.  

o 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.   

o Delansvar för uppstart och genomförande av AVM Norrort. 

o 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. 

 Kommunicera det som diskuterades i mötet till respektive förening.    

 Boka upp ytterligare samverkansmöten med Djursholm Indians, 

Norrortsrådet, samt anställd personal i respektive förening. 

 Ta fram en plan med aktiviteter. 

 

 

 Utveckla 3X3 verksamhet i Täby Basket  

Vi ser framför oss en plan där 3x3 stegvis integreras i Täby Baskets verksamhet. Vi vill 

betona vikten av att en stabil struktur i form av arbetsgrupper/utskott, engagerade 

eldsjälar och funktionärer byggs upp i samband med att verksamheten utökas; dels för 

att säkerställa kvaliteten på verksamheten och dels för att minska arbetsbördan på 

kansli andra funktioner inom den ordinarie föreningen. Nedan finns ett förslag på en 

stegvis plan för utvecklandet av 3x3 inom Täby Basket. 

o Steg 0: Verksamheten bedrivs ”när det blir tid över”.  

VI SER EJ DETTA SOM TILLRÄCKLIGT FÖR ATT UPPNÅ SYFTET 

o Steg 1: 2 matchevent per termin för alla kategorier (killar/tjejer, 

ungdom/senior). Kan med fördel kombinera flera kategorier under samma dag 

för att minska antalet aktivitetsdagar.  

Under våren 2018 har vi bedrivit verksamhet i nivå med ”Steg 1”. Vi ser detta 

som en rimlig ambitionsnivå även för nästa säsong, och vi tror att vi sedan kan 

vidareutveckla verksamheten under året. 

 

 

 


