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Styrelsens uppdrag är
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Anställd personal
För närvarande har föreningen
ingen anställd personal.

Vår personal ska arbeta
operativt med
administration och
verksamhet samt vara en
resurs för styrelsen,
kommittéer och tränare.
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VÄRDEGRUND
Vi verkar för att principen om alla människors lika värde och respekt för individen ska genomsyra all vår
verksamhet. Tyresö basket ska arbeta för att utveckla ansvarskännande spelare och ledare som visar respekt för
regler och normer, och som respektera andra människor, såväl vuxna som barn.

Nyckelord i Tyresö baskets verksamhet är ansvar, respekt, inkludering och engagemang.
Ansvar – Du är alltid ansvarig för ditt eget agerande. Försök att stå för vad du själv tycker och tänker. Inget är fel,
allt är ok.
Respekt – Visa respekt för andras åsikter och andras sätt att vara. Det finns olika sätt att se på saker. Slösa med
beröm! Lyssna på varandra.
Inkludering – Inkludera varandra i gruppen, oavsett åsikter och sätt att vara. Olikhet berikar. Bjud in! Hos oss är
alla välkomna.
Engagemang – Bry dig om dina lagkamrater, dina spelare, dina lagföräldrar. Kom med ideér! På träningar, på
matcher, på föräldramötet. Dela med dig.
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VÄRDEGRUND
Vi ska genom vår basketverksamhet erbjuda barn och ungdomar en meningsfull fritidssysselsättning som
utvecklar såväl fysisk som social förmåga samt stimulerar till samarbete och ansvarstagande. På detta sätt bidrar
klubben till att barn och ungdomar står rustade för livet även utanför basketplanen.

• vi tar avstånd från droger, våld och främlingsfientlighet.
• vi tar avstånd från all form av mobbing.
• vi ska vara bra på att hantera människors olikheter.
• vi ska inte spendera pengar vi inte har.
• vi respekterar samtliga klubbar, spelare och funktionärer.
• vi ska respektera lagar och regler som är förenliga med svensk basket.
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Verksamhetsidé
Vi vill genom vår förening skapa ett större intresse för basket som idrott. Vår verksamhet omfattar basketspelare i
alla åldrar, tränare, föräldrar, funktionärer, från alla samhällsklasser och av alla etniciteter. Vi vill erbjuda alla barn,
oavsett förutsättningar, en plats i Tyresö basket.

Vi erbjuder nivåanpassad och kvalificerad basketträning för barn, ungdomar och vuxna. Vi vill på alla nivåer
bedriva vår idrott så att den utvecklar människor positivt såväl fysisk och psykiskt som socialt, under hela livet.
Det som kännetecknar Tyresö Basket är:
att vi har en verksamhet som gör att man känner sig delaktig
att vi involverar föräldrar
att vi kommunicerar snabbt och tydligt
att vi har tydliga styrdokument
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Mål
Tyresö Basket har som mål att vara en av de ledande basketklubb i kommunen. Klubben har som mål att
fördubbla medlemsantalet till 2020. Organisationen ska anpassas, vilket är viktigt om vi skall fortsätta att
attrahera basketintresserade barn, ungdomar och vuxna i upptagningsområdet.
För att möta behoven i framtiden behöver vi verka för:
• att med en bred och allsidig satsning på ungdomsverksamheten stimulera ungdomars naturliga behov av
rörelse, lek och spel.
• att ledare/tränare/funktionärer/seniorspelare skall vara förebilder för barn och ungdomar, bl a genom att
uppträda på ett sådant sätt att föräldrar och andra känner att vi bryr oss om deras barn/våra spelare.
• att stimulera fortsatt satsning upp i åldrarna.
• vi hjälper spelare, som har nått elitnivå, till fortsatt utveckling.
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