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2.5 Spelarråd SBBK
Bakgrund
En modern idrottsförening har en värdegrund.
Värdegrunden är framarbetad av styrelse och förening.
Man vill visa sina medlemmar, supportrar och samarbetspartners vilka värderingar man som
förening står för.
Inom SBBK har vi under de senaste två åren prioriterat vårt värdegrundsarbete.
Värdeord som Tillsammans, Trygghet, Glädje, Drivkraft och Kvalité representerar vår historia,
vår nutida position och våra drömmar om framtiden.
För att forma värdegrunden har vi vänt oss till coacher, anställda, ideella och styrelse.
Hur ser vi tillsammans på SBBK och var ligger våra utmaningar och möjligheter som
idrottsförening i Södertälje och basketsverige?
Vi vill på olika sätt göra vår värdegrund känd och mer levande för våra medlemmar,
supporters och samarbetspartners. Exemplen på hur vi arbetar med en levande värdegrund
är flera och ett av våra senaste tillskott är SBBKs spelarråd.

Syfte
Syftet med rådet är att låta spelare, oavsett ålder eller nivåindelning, vara med och påverka
hur vi formar vår verksamhet.
Vi vill genom att träffas i spelarrådet ca 5 gånger per säsong, få en inblick i hur spelarna ser
på verksamheten. Vad anser spelarna fungera fantastiskt bra, helt ok och var ligger våra
utmaningar? Vid spelarrådets möten deltar klubbens fysansvarige tillsammans med
breddansvarig, för att dokumentera synpunkter och önskemål.
Det huvudsakliga syftet för oss som förening är att ta hand om och utveckla våra
basketspelare. Genom att involvera dem i processen och lära dem att arbeta tillsammans,
får vi en mer levande värdegrund.
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Innehåll
Under våra träffar med spelarrådet vill vi göra våra spelare mer delaktiga i utvecklingen av
SBBK.
På varje träff diskuterar vi eller gör en övning direkt kopplad till vår värdegrund.
Att som representant för sitt lag på spelarrådet känna till SBBKs värdegrund och vara en
ambassadör för vad klubben står för är viktigt för oss.
Vi för vidare diskussioner om gemensamma aktiviteter och utformningen av dessa.
Hur kan vår nästa jul- eller säsongsavslutning se ut?
Hur kan vi tillsammans bättre ta hand om Täljehallen?
Finns det något vi kan utveckla i vår fritidsgårdsverksamhet?
Finns det rena synpunkter om upprustning eller städning av våra lokaler?
Vi vill bidra till att fostra framtidens ledare på basketplanen och i samhället, och ett första
steg är att ge unga människor kunskap, sunda värderingar och ett ansvar att vara en god
representant för SBBK.
Vi vill på olika sätt bidra till att skapa en stark ”VI-känsla” i SBBK.
Vi tror på att SBBKs nutid såväl som framtid påverkas positivt genom att vi idag låter våra
spelare vara delaktiga inte bara i sin egen eller lagets utveckling, utan även i arbetet med att
utveckla SBBK till Sveriges bästa TOTAL-klubb.

