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1. Föreningen 
 
1.1 Föreningshistorik 
 
Haga Haninge bildades 1977 på Hagaskolan i Vendelsö. Några lärare såg att det var ett 
gäng tjejer i en klass som gillade att spela basket mer än andra och ryktet säger att de 
besegrade killarna i klassen. Lärarna uppmuntrade tjejerna och startade därför en 
basketförening, Haga Basket. I samband med att föreningens herrlag gick upp till Basket-
Ettan 2006 bytte föreningen namn till Haga Haninge för att representera kommunen på 
basketkartan än tydligare. År 2009 vann föreningen Basket-Ettan på herrsidan, men 
avböjde att söka spel i Basketligan. På damsidan har föreningen haft ett lag i division 2. 

  
 

1.2 Styrelsen 
 

Det åligger styrelsen att: 

 

 Tillse att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas 

 Verkställa av årsmötet fattade beslut  

 Planera, leda och fördela arbetet inom Haga Haninge 

 Ansvara för och förvalta Haga Haninges medel 

 Tillhandahålla revisorerna räkenskaperna enligt § 24, och förbereda årsmötet 

 

 
   2015/2016  2016/2017 
Ordförande:          Jonas Frixon  Cornelia Hagman 
Vice ordförande:    John Tenggren Fredrik Holm 
Sekreterare:           Christer Winther Christer Winther 
Kassör:                   Johan Löfling  Johan Löfling 
Ledamot:                Madeleine Keck Madeleine Keck 
                                Fredrik Holm  Jennie Stegeby 
                                Vakant  Christina Lihv 
   Vakant   
  
Suppleant:             Henrik Lindberg Henrik Lindberg 
                                Vakant  Eric Allberg 
  
Adjungerad ledamot:   Mujgan Winther Mujgan Winther 
 
 
Valberedning:  Andreas Hagman Andreas Hagman 
   Vakant  Jonas Frixon 
   Vakant  Adam Winther 
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1.3 Verksamhetsberättelse 2015/2016 

 

Styrelsen i Haga Haninge har under verksamhetsåret arbetat med att skapa en långsiktig 

utvecklingsplan för Haga Haninge. I det arbetet har vi haft kontakter med andra föreningar, 

fått många bra förslag från tränare och andra aktiva i föreningen. Styrelsen har sedan försökt 

skapa en sammanhållen långsiktig utvecklingsplan för Haga Haninge baserat på input från 

andra och styrelsens erfarenheter. 

Under året har det också inkommit flera förfrågningar om finansiering för t ex deltagande i 

cuper, nationellt och internationellt, och om ledarersättningar. Merparten av dessa 

förfrågningar har styrelsen i grunden varit positiv till, men haft svårigheter att ge besked på 

då det handlar om budgeten för kommande verksamhetsår, vilket årsmötet beslutar om. 

Därför vill styrelsen att årsmötet fattar beslut om vissa budgetprinciper och ett första utkast 

till dessa finns i detta dokument. 

Detta dokument är en idéskiss som styrelsen arbetat fram och där vi gärna vill ha in dina 

synpunkter, både ris och ros, om vad du tycker om den långsiktiga planen för Haga Haninge. 

Dina synpunkter är värdefulla för oss i det fortsatta styrelsearbetet i vårt arbete att lägga 

fram ett reviderat och konkret förslag till årsmötet i höst. 

Tack på förhand för dina synpunkter! 

Enligt uppdrag 

Jonas S Frixon,  

Ordförande 

1.4 Arbetsgrupper 
 

Arbetsgrupperna agerar under ledning av styrelsen med viktiga föreningsuppgifter.  
 

 IT/marknadsföring: Arbetar huvudsakligen med hemsidan. 

 Styrkdokument: Arbetar med föreningens övergripande styrdokument och 
handlingsplaner 

 Sponsring: Arbetar med åtgärder för att stärka föreningens ekonomi. 

 Klubbkollektion: Ansvarar för Haga Haninges tränings-, match- och 
representationskläder. 

 Cuper/läger: Ansvarar för egna EB/EBC samt Haga Haninges lägerverksamhet. 

 Tillfälliga projekt: Ansvarar för säsongsavslutningar samt övriga ”happenings” av 
tillfällig karaktär.  
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1.5 Nyckeltal 
 

Säsongen 2016/2017 
Medlemmar 312st: 

 230 barn/ungdomar 

 14 seniorspelare 

 21 ledare 

 47 stödmedlemmar 
  

 
1.6 Föreningens lag 

 
2015/2016  2016/2017 
Herrar Div 2  Herrar Div 4 
Pojkar 02   Pojkar 02  
Pojkar 03/04  Pojkar 03/04  
Pojkar 05/06  Pojkar 05/06  
Pojkar 07   Pojkar 07   

  Pojkar 10    
 

Damer Div 2  Damer (Saknas) 
Flickor 02  Flickor 02 
Flickor 03  Flickor 03 
Flickor 04  Flickor 04 
Flickor 05  Flickor 05 
Flickor 06  Flickor 06 
Flickor 07/08  Flickor 07 

  Flickor 08 
  Flickor 09  
  Flickor 10 

 
1.7 Rekrytering 

 
Haga Haninge har som målsättning att starta upp en ny basketskola varje höst. När en 
basketskola startas ska en lagledare och en huvudtränare omedelbart utses. Ledarna stöttas 
av en erfaren ledare som kvalitetssäkrar den röda tråden och underlättar för de nya ledarna 
under en period.  

http://www5.idrottonline.se/KFUMHagaHaninge-Basket/Lagen/Pojkar02U14/
http://www5.idrottonline.se/KFUMHagaHaninge-Basket/Lagen/Flickor02U14/
http://www5.idrottonline.se/KFUMHagaHaninge-Basket/Lagen/Pojkar0506U11/
http://www5.idrottonline.se/KFUMHagaHaninge-Basket/Lagen/Pojkar07U9/
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1.8 Utbildning 
 

För att hålla en hög kvallitet på basketverksamheten inom Haga Haninge förväntas 
huvudtränare för respektive lag vara utbildade av SBBF. Utbildningarna bekostas av 
föreningen och information om aktuella utbildningar hittar du på: www.basket.se/stockholm 

 
Basketskolan  Föräldraskap   

U8-U10  Grundkurs    (16h) 

U11-U12  Steg 1    (32h) 

U13  Steg 1 

U14  Steg 1 

U15  Steg 2    (48h) 

U16  Steg 2 

U17  Steg 2-3 

U18  Steg 3 

U19  Steg 3  

U20  Steg 3 

Dam/Herr  Steg 3-4  

 
2. Verksamhetsplan  
  
2.1   Verksamhetsplan 

Inledning 

Denna verksamhetsplan för 2016/17 är uppdelad i olika målområden som styrelsen 

identifierat som särskilt viktiga. Tillsammans bildar de en helhet som styrelsen bedömer att 

Haga Haninge behöver fokusera på för de kommande åren. 

Varje målområde har konkreta mål för kommande tre år. Detta för att tydligt beskriva den 

utvecklingsstege som enligt styrelsen är både möjlig och nödvändig. 

Ett Haga Haninge 

Med uttrycket ”Ett Haga Haninge” vill vi skapa känslan av att, alla medlemmar oavsett lag, är 

med i en och samma förening. Vi vill stärka denna känsla genom föreningsgemensamma och 

lagöverskridande verksamheter såsom läger, lovaktiviteter, terminsavslutningar och en 

enhetlig klubbkollektion. 
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MVP- Most Valuable Player 

 

Ekonomi 

Föreningens ekonomi baseras i huvudsak på avgifter från spelare och medlemmar samt 

bidrag. Framöver behövs ytterligare medel för att finansiera den ambitionsnivån som 

beskrivs i detta dokument.  

2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 

 Skapa en 
gemensam 
sponsorsgrupp 

 Skapa ett 
samlat 
sponsorspaket 
för föreningen 

 Söka sponsring 
och nya bidrag 
motsvarande 
10% av 
budgeten 

 Utöka 
profilartiklar 
och sälja i 
cafeterian 

 Söka 
sponsring 
och nya 
bidrag 
motsvarande 
25% av 
budgeten 

 Anordna 
turnering 

 Söka 
sponsring och 
nya bidrag 
motsvarande 
30% av 
budgeten 

 Anordna 
turnering 

 Söka 
sponsring och 
nya bidrag 
motsvarande 
40% av 
budgeten 

 Kapital om 
minst 1 mkr 

 Anordna 
turnering 

 

2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 

 Gemensam 
julavslutning 
för alla lag 

 Sommarläger 
i Haninge 

 Deltagande i 
Eskilstuna-
cupen 

 

 Gemensam 
julavslutning 
för alla lag 

 Sommarläger 
på annan ort 

 Deltagande i 
Eskilstuna-
cupen 

 Dagläger på 
sportlovet 

 MVP och 
årets eldsjäl 
utses på 
årsmötet 

 Gemensam 
julavslutning 
för alla lag 

 Sommarläger 
på annan ort 

 Deltagande i 
Eskilstuna-
cupen 

 Dagläger på 
sportlovet 

 MVP och 
årets eldsjäl 
utses på 
årsmötet  

 Gemensam 
julavslutning 
för alla lag 

 Sommarläger 
på annan ort 

 Deltagande i 
Eskilstuna-
cupen 

 Dagläger på 
sportlovet 

 MVP och 
årets eldsjäl 
utses på 
årsmötet 
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Spelarrekrytering och lag  

Haninge kommun är en växande kommun och potentialen finns för att successivt öka antalet 

spelare och lag. Förutsättningen för detta är att föreningens representanter besöker skolor, 

deltar i olika event inom kommunen och verkar för att den geografiska rekryteringsbasen 

breddas till hela kommunen. En möjlighet är att skapa områdesvisa lag t ex Haga Haninge-

Jordbro, Haga Haninge-Tungelsta etc. En viktig del i spelarutvecklingen är att låta enskilda 

spelare eller grupper av spelare träna med andra lag inom föreningen.  

2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 

 Ett färdigt 
start kit ska 
finnas för 
varje 
nystartat lag 

 Varje 
nystartat lag 
tränas av 
föräldrar med 
stöd av 
erfaren coach  

 Starta upp 
minst ett lag 
av varje kön 

 Starta upp 
minst två lag 
av varje kön 

 Starta upp 
minst två lag 
av varje kön 
 

 Starta upp 
minst tre lag 
av varje kön 
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Tränare och ledare  

 

2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 

 1 januari 
2017 anställa 
sportchef 

 Ledarträffar 2 
ggr/år 

 3-årig 
utbildning för 
föreningens 
ungdomar  

 03-lag startar 
sin utbildning 

 Ledarträffar 2 
ggr/år 

 Alla tränare 
som varit 
verksamma 
längre än 6 
månader 
genomgå 
grundut-
bildning 

 3-årig 
utbildning för 
föreningens 
ungdomar 

 04-lag startar 
sin utbildning 

 1 januari 
2019 anställa 
en heltids-
kanslist 

 Ledarträffar 2 
ggr/år 

 Alla tränare 
som varit 
verksamma 
längre än 2 år 
ska 
genomgått 
steg 1 

 3-årig 
utbildning för 
föreningens 
ungdomar  

 05-lag startar 
sin utbildning 

 Ledarträffar 2 
ggr/år 

 Föreningen 
bekostar Steg 
2 och 3 för 
aktuella 
ledare 

 3-årig 
utbildning för 
föreningens 
ungdomar  

 06-lag startar 
sin utbildning 

 

Sportsliga mål 

2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 

   Minst ett lag i 
division 1 

 Minst ett lag i 
elitnivå 

 

Budget i balans 

Styrelsen anser att budgeten som fastställs av årsmötet ska vara i balans, dvs. intäkter och 

utgifter ska generera ett plus/minus noll resultat. Det (lilla) kapital som finns kan nyttjas 

under verksamhetsåret. Detta om årsmötet beslutat att det finns särskilda skäl såsom 

investeringar, projekt eller särskilda satsningar. 
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Cuper 

Haga Haninge har som förening valt ut Eskilstuna-cupen som den gemensamma cup där 

föreningen bistår med t ex busstransport och finansiering av anmälningsavgifter. 

Flera lag vill delta i andra cuper, både nationellt och internationellt, och styrelsen föreslår att 

det ska finnas ett extra cupbidrag för de lag som är intresserade. Det finns flera olika 

lösningar på hur detta extra cupbidrag skulle kunna fungera. Styrelsen föreslår ett 

ansökningsförfarande som gäller lag i seriespel, där max är en cup per säsong. 

Riksmästerskap (RM) 

Föreningen betalar anmälan till RM för de lag som har spelare i avsedd ålder, dvs. säsongen 

2016/17 U15 och U16, vilket är i linje med Svenska Basketbollförbundets inbjudan till RM. 

2.2   Hagas röda tråd 

Haga Haninges röda tråd (fokusområden i varje utvecklingssteg) 

Basketskola lek och lär 

Fokus: Motorikövningar, kroppskontroll 

Träna båda händerna, grunderna för passningar, skott och dribbling 

U8-U10 Deltagande i EBC  

Fokus: Bollbehandling/bollteknik (dribbling, passning, skott) 

Utvecklade passningsövningar, skottövningar och dribblingsövningar 

Give and go - grunder 

U11-U12 Deltagande i EB: lätt, mellan, svår 

Fokus: Laget som enhet, tempo 

Give and go - utvecklat, inkastvarianter 

U13 Seriespel: nivå 1, 2, 3 

Fokus: Anfall och försvarsspel, användande av screen  

U14 Seriespel: nivå 1, 2, 3 

U15 Riksmästerskap - RM 
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U16 Riksmästerskap - RM 

U18 Ungdoms SM - USM 

U20 Ungdoms SM - USM 

 

3. Ekonomi 
 
3.1 Sammanfattning ekonomi 

Ekonomiskt mål  

Haga Haninge skall kunna finansiera sin egen verksamhet. Detta innebär att all verksamhet 
som planeras genomföras skall säkerställas genom en budget i balans. Om överskott uppstår 
skall detta läggas på nästkommande års verksamhet eller kommande projekt beslutade av 
styrelsen eller årsmötet.  

Intäkter kommer bl. a. från medlems- och spelaravgifter, aktivitetsbidrag från RF och 
kommunen, sponsring, bidrag, cafeterian och profilförsäljning. Kostnader kommer från 
anmälningsavgifter, domaravgifter, materialinköp, utbildningar, ledarersättningar och 
personalkostnader.  

3.2 Gåvokonto 
 

Styrelsen har diskuterat möjligheten att inrätta ett så kallat Gåvokonto där spelare, 

sponsorer, föräldrar, tränare etc. kan sätta in pengar som går till de spelare som behöver 

ekonomiskt stöd för att kunna spela basket i Haga Haninge. Målet med gåvokontot är att 

inget barn ska behöva avstå från att spela basket i Haga Haninge på grund av begränsad 

ekonomi. Det kan handla om att finansiera overallinköp, deltagande i cuper eller läger. 

Styrelsens förslag är att lägga en grundpott i budgeten och att det sedan kan fyllas på genom 

frivilliga insättningar. 

Alternativt kan barnet och föräldern utföra en arbetsinsats via gemensamma lag- eller 

föreningsaktiviteter, som genererar en ersättning till både föreningen eller spelaren ifråga. 

Exempelvis i samband med cup, läger eller liknande. 
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3.3 Ledarersättningar 
 

 
Frågan om ledarersättning har diskuterats under många år i föreningen, både i styrelsen och 

vid ledarträffar. Styrelsen principiella hållning är att vi är en ideell förening och att grunden 

för allas engagemang i Haga Haninge också är ideell. Samtidigt är det viktigt att stimulera nya 

tränare till utbildning och fortsatt utveckling samt behålla erfarna och utbildade tränare. 

Styrelsen vill fortsätta sin satsning på tränare genom stöd till utbildning och gemensamma 

happenings (exempelvis tidigare resa till Finland, matchbiljetter etc.), men också formalisera 

en ledarersättningsmodell som föreslås beslutas av årsmötet. 

Beslut om ledarersättningsmodell (kr/säsong) 

Utbildning Grundkurs Steg 1 Steg 2 Steg 3 Steg 4  Erfarenhet/annat 
ej seriespel - - - - - x 
Seriespel 
Headcoach 

5000 - 2500 2500 2500 x 

Seriespel 
Ass.coach 

2000 - 1000 1000 1000 x 

Seniorlag - - - - - x 
Tekniktränare - - - - - x 
Lägeransvarig - - - - - x 

 

Styrelsen har försökt att skapa en modell som uppmuntrar både till att utbilda sig enligt 

Basketförbundets utbildningsstege och till att tränare som har Steg 2 eller högre utbildning 

tar på sig uppgift att vara headcoach för ett lag istället för assisterande tränare. 

Ersättningsmodellen förutsätter att tränaren har och tar en aktiv roll i lagets träning. Om en 

person agerar som assisterande tränare ”på deltid” i flera lag räknas det som att vara 

assisterande tränare i ett lag. 

Styrelsen anser inte att lagledare/team manager/kassör/styrelsemedlemmar ska erhålla 

någon ersättning 
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4. Upptagningsområde 

 
4.1 Geografi 

 
Haga Haninge gränsas av Tyresö basket i nordöst och Huddinge basket i nordväst. I det blå 
området norr om Haninge återfinns Hammarby basket. Det finns även en nystartad 
basketförening i Jordbro, söder om Handen. 

 

 
 

4.2 Hallar 

Vega 
 
Handen 
Söderbymalmsskolan 
Torvalla idrottshall 
 

Vendelsö 
Brandbergsskolan 
Lyckebyskolan 
Båtsmanskolan 
Mårtensbergsskolan 
 

Västerhaninge 
Ribby sporthall 
 
Tungelsta 
Tungelsta skola 
 
Jordbro 
Jordbromalmsskolan 
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5. Nätverk 
 

5.1 Ledare i föreningen 2016/2017 
 

 
Haga herr   Haga Dam 
 
P02   F02 
Thomas Valtonen  Ulf Bäckström 
   John Tenggren 
   Joakim Lundberg 

 
P03   F03 

   Anders Lindgren 
   Henrik Berglund  

      
P04   F04  
Thai Nguyen   Eric Allberg   
Savas Yilmaz    Carina Svedin 
Ibrahim Adem      
       
P05   F05 

Babbis Kalpakas  Madeleine Keck Svensson 
   Glenn Viksten 
 

P06   F06 
Babbis Kalpakas  Andreas Hagman 

   Åsa Kempe 
   Henrik Dahlen 
   Ann-Sofie Källman 
   Caroline Sillen 
 

P07   F07 
Ronnie Berglund  Malek Al Deek 

   Dragana Vujic 
 
     

P08   F08 

Ronnie Berglund  Muhammed Velic 

Veli Taatila      Emil Olsson 

     Andreas Hagman 
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P09   F09 
Jonas Öberg   Johan Dressler 
Mujgan Winther  Anders Svensson 

 
P10   F10 
Jonas Öberg   Veli Taatila 
Mujgan Winther 
 

 
5.2 Kontakter utanför vår förening 
 

Haga Haninge är medlem i Stockholms Basketbollsförbund. Se hemsidan för aktuella 

kontaktuppgifter. 

Stockholms Basketbollsförbund ingår i Riksidrottsförbundet som är svensk idrotts samlande 

organisation och har till uppgift att stödja, företräda och leda rörelsen i gemensamma frågor. 

 

5.3 Försäkringar 

Spelarförsäkringar är tecknade genom Stockholms Basketbollsförbund. 

6. Bilagor 
 

Ny ledare 
Välkommen till Haga Haninge 

 


