Verksamhetsberättelse 2020/2021
Styrelsen för Södertälje Basketbollklubb får härmed lämna följande berättelse över verksamhetsåret
2020/2021, föreningens 53:e verksamhetsår.
Årsmötet 2020
Årsmötet hölls den 25 september 2020 i Klubbgården, SBBK:s kansli. På grund av rådande pandemi
hölls mötet digitalt, med ett mindre antal medlemmar på plats fysiskt. Stadgeenliga
årsmötesförhandlingar hölls under ledning av mötesordförande Anders Nielsen.
Styrelse
Styrelsen har under det gångna året haft följande sammansättning:
Ordförande
Vice ordförande
Ledamöter

Anders Nielsen
Carola Skoog
Per-Axel Månsson
Martin Tibblin Jonsson
Thomas Andersson
Gabriel Wallin
Ulrica Holmqvist
Peter Boström
Lena Schulte
Åsa Jernmo

Revisorer under det gångna förvaltningsåret; auktoriserade revisorn Rikard Moosberg från Carlstedt
& Lindh AB.
Medlemmar
Vid årsmötet 2020 har klubben 1227 medlemmar, (föregående år 1219 st), varav 810 (föregående år
802 st) har erlagt medlemsavgiften för 20/21.

Ekonomi
Resultatet för verksamhetsåret uppgår till -149 Tkr. För verksamhetsåret 21/22 budgeterar klubben
ett överskott på 500 Tkr, dock är budgeten relativt osäker på grund av pandemins effekter.
Det egna kapitalet uppgick vid bokslutet till -276 Tkr.
SBBK har haft en svår situation under året, då verksamheten långsamt drog igång efter sommaren,
med förhoppningar om stadigt minskade restriktioner. Allt ställdes dock på ända i slutet av oktober,
då allt seriespel för ungdom ställdes in, och vi blev tvungna att ställa in Södertälje Open. Vi kunde i
reducerade former återuppta träning för ungdomarna efterhand, men inget seriespel ägde rum.
För elitlagen så genomfördes säsongerna i princip utan publik, med några Coronafall som gjorde att
vissa matcher fick flyttas. Totalt sett fantastiskt att säsongerna kunde genomföras trots pandemin!
Riksidrottsförbundet gav totalt ett kompensationsstöd runt 3,8 Mkr, vilket motsvarar ungefär
hälften av resultattappet. SBBK var beredda på detta och kunde hantera intäktstappet. Klubben
erhöll också ett kommunalt stöd på 960 Tkr.
Verksamhetsårets ekonomi inleddes med att SBBK fick ta upp en kostnad på över 800 Tkr för
återbetalade deltagaravgifter från föregående år, pga redovisningsmiss. Med tanke på denna initiala
börda tillsammans med några ändrade redovisningsprocesser, som detta år påverkar resultatet starkt
negativt, framstår det negativa resultatet mer förståeligt. Verksamheten har under året egentligen
redovisat ett klart positivt resultat. I och med de ändrade processerna står SBBK:s ekonomi starkt
rustade för att ta sig an framtiden.
Täljehallen AB
Ekonomi
Preliminärt driftsresultat uppgår 2020/2021 till 421 Tkr.
Långsiktigt underhåll/större investeringar:
Under 20/21 har följande genomförts:
 Sista etappen av takrenoveringen
 Bättringsmålning
 Diverse åtgärder inomhus för skolornas idrottsundervisning
 Montage av automatiska kameror för streamingtjänster
 Ett stort antal nya Wifi-accesspunkter har monterats i anläggningen.
Det planlagda underhållet för 21/22 budgeteras till 500 Tkr. Bl a kommer elslingor i
Rosenborgshallens avvattningssystem att installeras. Några mindre ombyggnader av kansliet kommer
att genomföras, och det planeras även omfattande utsmyckningsåtgärder på flera platser i arenan.
Angående de byggrätter Täljehallen besitter så finns en köpare som lagt ett bud på alla tre
byggrätter, ett Letter of Intent är underskrivet med tillhörande inbetalning av 10% handpenning.

Kontraktet håller på att konstrueras, och beräknas vara klart under hösten 2021.
THAB har under året bytt ekonomiansvarig 2 gånger, vilket självklart försvårat redovisningen.
Landslagsrepresentation
Dam: Amanda Kantzy och Sofia Hägg samt Viktor Bengtsson (ass.coach)
Ungdom dam:
U16: Emilia Englund och Head Coach Joakim Lantto
Ungdom Herr:
U16: William Kermoury, Oliver Malekzadegan (ass coach)
SBBK Herr
Herrlaget coachades av Ludwig Degernäs med Ilias Agathangelidis och Sergi Brugué som assistenter.
Vårt herrlag gjorde en mycket stabil grundserie, med endast några få ”dippar”, och lyckades placera
sig som etta. I slutspelet vann man sedan ganska enkelt mot Umeå i kvartsfinalen, sedan blev det bra
mycket tuffare i semifinalen mot Jämtland, som avgjordes först i sjunde matchens slutminuter, med
SBBK som vinnare. Tyvärr blev sedan Norrköping Dolphins alldeles för svåra i finalen.
SBBK Dam
Damlaget leddes under säsongen av Joakim Lantto, som assisterande coach fungerade Steven
Hopkins.
Efter en ganska trevande höst med skadeproblem på ledande spelare, följt av att Amanda Kantzy
lämnade för spel i Polen, blev prestationerna bättre och bättre. Dara Taylor och Mikaela Gustavsson
anslöt till truppen, som sedan gjorde en fin vårsäsong, med en ytterst knapp förlust i kvartsfinalen
mot Umeå.
Även fystränaren Toni Bizaca, lagläkarna Lennart Mossberg och Göran Ohlén samt teammanagern
Atena Gerontidou ingick i staberna tillsammans med fysioterapeuterna Frida Merrifield och Emma
Skarle.
Publiksiffror
De statliga restriktionerna gjorde att SBBK endast fick släppa in åtta (8) åskådare per match.
Utvecklingslag och Elitförberedande lag
På flicksidan har klubben haft fyra elitförberedande grupper: F05, F06, F07 och F08, med samma
upplägg på pojksidan har klubben också haft fyra elitförberedande grupper igång: P05, P06, P07 och
P08.
SBBK valde att avstå spel i Basketettan för både dam-och herr under året. Inget USM eller RM
genomfördes.

Scania Cup
Vår stora ungdomsturnering Scania Cup, som i år skulle spelats för 40:e gången, fick tyvärr ställas in,
innan avgifter hunnit betalas in.
Södertälje Open
I början av november planerades den 11:e upplagan av Södertälje Open. Tyvärr ändrades de statliga
restriktionerna alldeles innan turneringen, så SBBK tvingades ställa in och återbetala alla avgifter.
Barn-och Ungdomsverksamhet
Barn & Ungdomsverksamheten har under säsongen haft 720 flickor och pojkar i åldern 4 -18 år i
träning i 24 hallar runt om i kommunen. De yngsta lagen från de olika Stadsdelsklubbarna har spelat
Easy Basket-sammandrag i Täljehallen. De äldre lagen har spelat seriespel mot lag från
Stockholmsområdet. För de allra yngsta har det funnits två stycken ”Smurf”-grupper. Ca 90 flickor
och pojkar i åldern 4-6 år har deltagit i ”Smurf”-verksamheten under säsongen.
De Elitförberedande lagen (U13 - U16) har spelat i Stockholmsserien nivå 1.
Under 20-21 arbetade SBBK mycket med att vara mer synliga i samhället, att aktivera barn och
ungdomar utanför SBBK. Satsningarna Basketgäris i Geneta för att aktivera unga flickor i idrottssvaga
områden samt sommarlovssatsningen Mötesplats Södertälje lockade tillsammans 1400 barn och
ungdomar till ökad fysisk aktivitet och trygga mötesplatser.
Basketgymnasium och Basketklasser
Basketgymnasiet (NIU) bedrivs fortsatt i ett samarbete med Täljegymnasiet, Torekällsgymnasiet samt
Vackstanäs gymnasium. På NIU har totalt 42 elever (19 tjejer / 23 killar) gått under läsåret 2020-21.
Basketutbildningen omfattar 400p av praktik och teori. Vi har även startat upp LIU basket
tillsammans med S:ta Ragnhildsgymnasiet, och där vi första läsåret hade 4 elever.
Basketlektioner och teori har skötts av elittränare från SBBK och eleverna har återfunnits i elit- och
utvecklingslagen.
Sammantaget är intresset för våra olika basketinriktningar på gymnasiet gott hos framförallt våra
lokala spelare.
Rosenborgsskolan har fortsatt att utveckla sin satsning på i idrottsprofilklasser. Idrottsprofilen är
populär bland stadens idrottsintresserade ungdomar och söktrycket till skolan är stabilt. Under
läsåret 2020-21 gick 50 basketelever på skolan (jämn fördelning mellan pojkar och flickor).
Basketlektionerna har letts av basketinstruktörer från SBBK.

Mötesplats Täljehallen.
SBBK har sedan augusti 2012 drivit Mötesplats Täljehallen i samarbete med Södertälje Kommun.
Förra året var det nionde verksamhetsåret och besökarantalet kan pga pandemin inte jämföras med
tidigare år. Södertälje Kommun höll alla fritidsgårdar stängda under en period, och det direktivet
följdes även av SBBK.
Fördelningen mellan killar och tjejer är fortsatt helt jämn, precis som i vår basketverksamhet.
Några av de yngre elitspelarna arbetar på Mötesplatsen och är goda förebilder för ungdomarna som
besöker verksamheten.
Mötesplatsen har spelarråd/gårdsråd en gång i månaden för att successivt utveckla kvalitén.
Avslutning
SBBK har genom hårt arbete, tuffa åtgärder både på personal-och kostnadssidan samt olika typer av
bidrag och kompensationsstöd överlevt pandemin, vilket klubben ska vara stolt över. Man har även
trots alla restriktioner utvecklat och förändrat verksamheten, och löpande korrigerat och
omstrukturerat redovisningen. SBBK har en ljus framtid, även om resultatet varit negativt två år i
följd nu!
SBBK står enat under sin nya logotype, och är redo att möta framtiden, oavsett vad som blir ”Det nya
normala”.
Södertälje 20 september 2021
Johan Strömwall
Klubbdirektör SBBK

