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1. Organisation och Administration 

 

 

 

Styrelsen 

Sedan föregående årsmöte har styrelsen bestått av: 

 

Ordförande  Mikael Weining ** 

Vice Ordförande Ann-Marie Koumbis 

Kassör   Jeanette Thunwall (adjungerad)                 

Sekreterare  Alexander Wahlberg 

Ledamöter:  Isabella Onofri 

  Corey Burcher 

  Nebojsa Uskokovic 
** 

Årsstämman valde Linda Altumi till ordförande enligt valberedningens förslag, då Linda anställdes som kanslist var detta ej 

förenligt med föreningens stadgar att en styrelseledamot samtidigt uppbär en anställning. Därav blev vice ordf. Mikael 

Weining ordförande. 
 

Revisorer 

Revisor: Hannah Cardinal 

Revisorssuppleant: Pia-Karin Carlsson 

 

Valberedning 

Jeanette Thunwall och Milan Opacic 

 

Sammanträden 
Under verksamhetsåret har 11 protokollförda ordinarie styrelsemöten genomförts. 

 
Styrelsen har representerat vid:  
Idrottsgalan, vid möten med Stockholm Basketbollförbunds, Tyresö kommun och vid 

möten i olika föreningskonstellationer.   

Föreningen är ansluten till   
Stockholms Basketbollsdistriktsförbund      

Svenska Basketbollförbundet 

 

  

Styrelsens uppdrag är att företräda, 
förvalta och utveckla klubben mellan 
mandatperioderna 
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2. Verksamhet 

Medlemsantal  
Föreningar har under året haft 338 medlemmar. Glädjande är att Tyresö Basket växer i 

antal aktiva spelare och stödmedlemmar år 2018 var vi 272 medlemmar. Föreningen har 

under året vidtagit åtgärder för att ytterligare stimulera tillväxt i antal aktiva spelare i alla 

nivåer. 

Anställda 
Föreningen har haft en anställd kanslist under tiden den 1 oktober 2018 till den 8 februari 

2019.  

   
 

Avgifter   

Medlemsavgift  
Enligt årsmötesbeslut: 150 kr 

 

Stödmedlemskap  

Stödmedlemmar     150 kr 

Aktivitetsavgift 
PF 2008-2013        900 kr         

PF 2005-2007        1 400 kr                                

PF -2004                            1 800 kr    

Senior                                1 800 kr                    

 

 

Utmärkt förening 

Vi har under året som gått 

arbetat vidare med våra 

styrdokument.  

 

I de grå och blå fälten har 

vi omnämnt dokument vi 

har klara och i de gula 

fälten återfinner ni 

dokument som är under 

framtagande.   
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3. Vision och Mål 

Styrelsen har under året arbetat med att ta fram en vision som speglar föreningens 

ambition i framtiden. Vår övertygelse är att Tyresö basket behöver ha representation i både 

dam och herrlag i seniorlagsserierna. 

Vision: 

Tyresö Basket erbjuder spel för alla, oavsett mål, förmåga eller ambitionsnivå.  
För att behålla och attrahera medlemmar är föreningen representerad i seriespel med 
både dam- och herrlag i seniordivisioner.. 
Våra ledord för dagens och framtidens basket är glädje – engagemang - tillhörighet 
 

Mål: 

• Att spela i division 2 sä songen 2021/2022 med vä rt herrlag. 
• Att ha ett DU19 lag etablerat i hö gsta serien sä songen 2022/2023 
• Att kunna erbjuda minst ett lag i parasport/rullstolsbasket 2020/2021 
• Att erbjuda seniorspel fö r vä ra U19 i vä ra herr respektive damlag 
• Vä xa med 10% i ö kat medlemsantal varje ä r 

 

4. Sponsorer och samarbetspartners 

Under året har vi 

samarbetat med 

basketshop och vi har sedan tidigare ett sponsoravtal 

tecknat med Stiftelsen Dunross. Ni kan läsa mer om 

basketshop  http://www.basketshop.se och om Stiftelsen 

Dunross 
http://www.stiftelsendunross.se 

Avtalet med basketshop sades upp i mars och vår 

ordförande bedrev en upphandlingsrunda med fyra olika intressenter, Basketshop, 2Win, 

Macron och Intersport. Omförhandlingen resulterade i ett nytt avtal med ekonomiska 

incitament till fördel för Tyresö Baskets aktiva medlemmar. Efter redovisning av de olika 

leverantörernas offerter så beslutade styrelsen att teckna ett nytt avtal med Basketshop. 

 

http://www.basketshop.se/
http://www.stiftelsendunross.se/
https://www.facebook.com/stockholmsidrotten/photos/pcb.1663607767027082/1663605033694022/?type=3
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5. Idrottslig verksamhet 

 

Anläggningar 
Vi har under säsongen haft kontakt med kommunen angående Bollmorahallens framtid. Vi 

har vid flertalet tillfällen påpekat skador i golvet till Tyresö 

kommun, utan någon åtgärd. Vi har varit i kontakt med både 

ansvarig för fastigheten och fritidsförvaltningen som ansvarar för 

uthyrningen av hallarna. 

 I mars reagerade dessutom en av våra domare som också anmälde 

golvet till Stockholms basketförbund och Tyresö kommun. Detta 

har ej heller föranlett någon återkoppling eller åtgärd från 

kommunens sida.   

 

Under den gångna säsongen har vi bedrivit verksamhet i Bollmorahallen, Wättingehallen, 

Krusboda skola, Kumla skola och Fårdala skola 

 

Vi har diskuterat fördelning av träningstider för kommande säsong med Tyresö handboll 

och föreningar Tyresö Trollbäcken IBK. Problemet är att Innebandyn inte kan utnyttja 

Wättingehallen eftersom de inte får ha sin sarg på plats i hallen. Vi fortsätter 

diskussionerna inför kommande säsong.   
 

Tränare 

Corey Burcher och Nebojsa Ukokovic har under året varit ansvariga för 

träningskommitén. De har arbetat med tränaravtal, tränarmöten och individuella samtal 

med tränare. 

Vi har fått tillskott i tränarkåren av Selim Pembegul som numer är vår herrlagstränare och 

tränare för U19. Vi har även under året utsett Selim till vår föreningstränare med ansvar 

för att utveckla och underhålla vår träningsfilosofi. 

 
Samarbeten  

Vi har deltagit vid möte med andra basketklubbar i söderort där vi har utbyta erfarenheter 

och sett över eventuella samarbetsmöjligheter såsom läger, lovaktiviteter, Easy basket, 

utbildningar mm.  

 

Under året har samarbetet med Haga Haninge varit begränsat, båda klubbarna inser 

svårigheterna med att samarbeta kring spelare och lag.   
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Övrig verksamhet 
I ett samarbete med Tyresö kommun och Stockholmsidrotten så har Tyresö Basket drivit 
ett initiativ kallat Tjugo22. Det innebär i korthet att Tyresö Basket har varit värd för att 
bidra till att öka andelen personer att börja idrotta som idag står utanför 
föreningsverksamheten.  
Verksamheten har bedrivits med bidrag från Tyresö Kommun och Stockholmsidrotten 
med full kostnadstäckning för Tyresö Basket. Fredagar mellan 20.00 till kl.22.00 har 
Forellhallen varit öppen för ändamålet. 

 

Tyresöfestivalen   

Första helgen i september deltog vi vid Tyresöfestivalen där det 

bjöds på prova på-aktiviteter, underhållning och härlig 

karnevalsstämning runtom i Tyresö. Vi passade på att  

marknadsföra vår föreningen och bjöd på prova på aktiviteter 

kring vår idrott. 
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6. Träning och tävling  

Öppen träning 
 
Vi har haft öppen träning på lördagar mellan 16.00-22.00 där det har varit fokus på fritt 

spel. Vi har haft en vuxen person närvarande hela tiden och haft cafét öppet. 

 

 

Lag och träningar  
Basketskolan, lördag 

Herrlag, torsdag 

Damlag, torsdag 

Pojkar 00/01, Måndag, tisdag, torsdag och lördag 

Pojkar 02, Måndag, tisdag och torsdag och lördag 

Pojkar 03, måndag, onsdag och torsdag 

Pojkar 05, Tisdag och fredag 

Pojkar 06 Måndag och fredag 

Pojkar 07, Tisdag och torsdag 

Pojkar 08/09, Måndag och tisdag 

Pojkar 10/11 Onsdag 

Flickor 05 Tisdag, onsdag och torsdag 

Flickor 06/07, Måndag och onsdag 

Flickor 08/09, Måndag och onsdag 

F10/11 Onsdag 

 
Seriespel 

Vi har haft 7 st antal lag i Stockholmsserierna. Där de äldsta är herrlaget och de yngsta 

spelade i PF 06. Kommande säsong har vi anmält ett damlag för seriespel i division 4. 

 
Easybasket 

Vi har representerat i EB med  följande lag: F10/11, F06/07, P08/09, P10/11, P07  

 
 

Cuper  

Vi har under säsongen deltagit vid  

Eskilstuna Basket Cup, Telge Open, Basketshop Open och 

Göteborgs Basketball Festival  
 
Resultat 
Resultat hittar ni på vår hemsida samt på Stockholm Basketbollförbunds hemsida.  
www.tyresobasket.se 
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Vi riktar ett stort tack till alla ledare, lagföräldrar, föräldrar och spelare som gör det möjligt för oss alla 

att bedriva en verksamhet som vi älskar. Utan era insatser så skulle föreningen inte finnas. 

 

Tack. 

 

 

 

 

 

 
Styrelsen 2019-05-20 
 
 
Mikael Weining  Ann-Marie Koumbis 
Ordförande  
 
Isabella Onofri  Corey Burcher 
 
 
Alexander Wahlberg  Nebojsa Ukokovic 
 
 
 
 

Vi vill rikta ett speciellt tack till Tyresö kommun och till de personer som genom sitt 

arbete underlättar vår verksamhet.   

 

Besök oss gärna på våra sociala medier 


