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Övergripande inriktning 

All verksamhet och alla aktiviteter som Alvik Basketbollklubb bedriver skall genomsyras av 

vår Mission och Alviksandan.  Målet på långsikt är att uppnå vår Vision, att bli ett av Europas 

bästa växthus för unga basketspelare och ledare. Detta skall ske inom ramen för 

föreningens stadgar och RF (Sveriges Riksidrottsförbunds) riktlinjer och regler. 

 

Vår Vision  
Alvik Basket skall vara ett av Europas bästa växthus för unga basketspelare och ledare 

• I växthuset blir vi ständigt fler. 

• I växthuset utvecklas vi hela tiden. 

• Här är det viktigt att vinna. Men inte i alla åldrar och aldrig till vilket pris som helst. 

• I vårt växthus jämför vi oss med, och lär av, de bästa ungdomsklubbarna i Europa 

 

Vår Mission 
Alla skall trivas 

• Varje dag gör vi allt för att spelare, coacher och föräldrar trivs i Alvik, 

både på och utanför basketplanen. Då är det lättare att växa.  

• Trivas innebär att känna sig trygg, välkommen och viktig.  

• Trivas innebär att känna gemenskap, ha roligt och utvecklas. 

• Trivas innebär att känna mod och ett växande självförtroende. 

• Varje spelare som slutar för att hon inte trivs, är ett nederlag för oss. 

 

Alviksandan 
Alvikare föregår alltid med bäst exempel. 

• Alvikare säger alltid hej till varandra när vi ses på träningar, matcher och andra 

samlingar. 

• Alvikare föregår alltid med bäst exempel och ställer alltid upp för, och hejar på, sina 

lagkamrater och alla andra lag och spelare i föreningen 

• Alvikare föregår med bäst exempel i uppträdande mot motståndare, vare sig det 

gäller spelare, ledare, föräldrar eller åskådare. 

• Alvikare föregår med bäst exempel och följer alltid regler, respekterar domare och 

andra funktionärer vid matcher och arrangemang. 

• Alvikare föregår med bäst exempel och ställer alltid upp för sina idrottskamrater, 

oavsett etnicitet, religion, hudfärg, sexualitet, kön eller kultur. 

• Alvikare föregår med bäst exempel och tar alltid aktivt avstånd från mobbning, 

rasism, droger och våld.  

 

Till gruppen Alvikare tillhör spelare, ledare, föräldrar, anställda, styrelsemedlemmar och 

samtliga som i något sammanhang företräder Alvik Basket. Vare sig det är i en hall, på 

tunnelbanan, på ett hotell, i ett styrelserum eller var som helst man kan förknippas med 

föreningen.  
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STRATEGISKA PRIORITERINGAR 2021-2022 

 

1. Skapa ordning och reda i verksamheten.  

Varför? Därför att med ordning och reda i verksamheten ökar kvaliteten i alla delar, 

vilket gör oss till en attraktiv klubb för spelare, föräldrar, ledare, förtroendevalda, 

personal och sponsorer. Med ordning och reda ökar effektiviteten och ger oss mer tid 

över till det vi brinner för; spelarutveckling! 

 

2. Sportslig utveckling.   

Varför? Därför att utbilda basketspelare är syftet med föreningen och vår vision.  

 

 

3. Marknad och ekonomi  

Varför? Marknadsintäkter och en stabil ekonomi ger Växthuset ökade möjligheter, 

trivsel och arbetsro. 
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Prioriterade arbetsområden 2021-2022 

De operativa prioriteringarna är de områden och aktiviteter som under kommande 

verksamhetsår bedöms vara de som ger störst effekt för att uppnå våra strategiska mål.  

 

Strategisk prioritering Prioriterade arbetsområden 

 
 
 
 
 

1. Skapa ordning och 
reda i 
verksamheten.  

 

Se över och fastställa organisationen 

Fastställa roller och rollfördelning (beslut/mandat) 

Utveckla/kommunicera ledarhandboken 

Effektivisera fakturahantering och hantering av ersättningar. 

Se över leverantörsavtal och skapa bättre kontroll. 

Se över utformningen av spelaravtalen  

Utveckla rutiner kring exempelvis resebokningar 

Effektiv och säker dokumenthantering 

Ta fram en personalhandbok som ett komplement till 
gällande kollektivavtal. 

Utveckla budgetarbetet så att det blir en effektivare 
ekonomisk styrning. 

Fastställa och digitalisera årshjulet 

 

Strategisk prioritering Prioriterade arbetsområden 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Sportslig utveckling 
 

Fastställa en gul-grön tråd – vad ska känneteckna en 
spelare som fått sin utbildning i Alvik? Hur vill vi spela? 

Ta fram riktlinjer kring val av serie, speltid, lagindelning, 
toppning, träningsmängd, cupdeltagande, belastning mm.  

Fastställa riktlinjer när det gäller rekrytering av spelare/ta 
emot spelare från andra föreningar till utvecklingslagen. 

Utveckla den sportsliga organisationen med 
åldersgruppsansvariga som mentorer 

Implementera första versionen av Alviksmanualen 

Implementera Handlingsplanen för behållande av spelare 
(beslutades av styrelsen våren-21) 

Ta fram en ledarrekryteringsplan samt fastställa kravprofiler 
kopplat till coachrekrytering.  

Fastställa vad för typ av lägerverksamhet vi ska ha; 
innehåll, målgrupp, coacher 

Genomföra 2-3 interna coachclinics/utbildningar under 
säsongen 

”Coachklubben” – onlinemöte med 
kompetensutvecklingsfokus 2-3 ggr under säsongen. Både 
interna och inbjudna föreläsare.  

Genomföra Unga ledare-akademin, steg 1. SBBF:s 
ledarutbildning intro- och grundkurs ingår. 

Se över utbildningsbehovet bland coacherna och erbjuda 
SBBF:s ledarutbildningar. 
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Strategisk prioritering Prioriterade arbetsområden 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Marknad och 
ekonomi  

. 
 

Se över befintliga och sätta upp ev. nya tydliga resultatmål för 
olika verksamhetsområden, prioritera, planera och jobba mot 
dem. 

Gör en sammanställning och analys av intäkter och kostnader 
kopplat till spelare i olika ålderskategorier. Hur mycket förlorar 
föreningen i intäkter när en spelare slutar 
(medlemsavgift/spelaravgift/LOK/läger/kläder etc) och vilka 
kostnader försvinner eventuellt? 

Vårda, utvärdera och utveckla befintliga sponsorsamarbeten. 

Identifiera, kontakta och bygga relation med nya sponsorer och 
partners. 

 

Jobba för att spelare och ledare från andra 
Stockholmsföreningar kommer och ser ligabasket i 
Åkeshovshallen. 

Utveckla försäljning (café, kläder etc) i samband med matcher. 
Utveckla ”många bäckar små”-tänket. 

Utveckla och öka intäkterna från Alviks PLUS-kortet enligt lagd 
plan med tydlig och ökad kommunikation/marknadsföring 
kring/om kortet i våra kanaler - välkomstbrev/mejl månadsmejl, 
info i nyhetsbrev, tydligare märkning hos partners. 
Underlätta och motivera ökad lagförsäljning med tydlig ”what’s 
in it for us” 

Utöka samarbetet med SolidSport: Fler ungdomslag som 
ansluter sig. Öka antal abonnemang som tecknas. 

Hitta och söka bidrag som stöttar den ordinarie verksamheten.  

Se över och utveckla klubbens läger-/campverksamheten; 
målgrupp, innehåll, storlek, prissättning 

Se över och utveckla tydliga rutiner för uppföljning av såväl 
kvalitativa som kvantitativa mål inom marknad och ekonomi. 

 

 


