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Om SBSFs Internationella Handlingsplan
Denna handlingsplan skall utgöra riktmärke och ange ambitionsnivå för Svenska Baseboll
och Softboll Förbundets internationella arbete. Handlingsplanen är ett levande dokument
som uppdateras och revideras årligen.
Handlingsplanen är inriktad på internationell samverkan, påverkan och utveckling inom
ramen för de fyra internationella specialförbunden, i samverkan och utveckling tillsammans
med Little League Baseball, samt Major League Baseball International:
IBAF

International Baseball Federation

Internationella Baseboll Förbundet

ISF

International Softball Federation

Internationella Softboll Förbundet

CEB

Confédération Européene de Baseball

Europeiska Baseboll Förbundet

ESF

European Softball Federation

Europeiska Softboll Förbundet

LLBB

Little League Baseball

MLBI

Major League Baseball International

Handlingsplanen omfattar inte ordinarie landslags- och tävlingsverksamhet.

Bakgrund
Omvärlden förändras ständigt. Svensk idrotts förutsättningar i allmänhet påverkas av dessa
förändringar. Som stora internationella idrotter påverkas förutsättningarna för baseboll och
softboll i synnerhet av förändringar och utvecklingen inom de internationella och europeiska
idrottsorganisationerna. Svenska Baseboll och Softboll Förbundets internationella arbete
skall därför hållas aktuellt i takt med utvecklingen inom de internationella förbunden.
SBSF har ett ansvar att stärka de internationella relationerna med andra förbund och
organisationer inom våra idrotter.
RF har i sin internationella handlingsplan gett riktlinjerna att det internationella
idrottssamarbetet ska följa idrottens mål och inriktning:
”Idrott ska verka som internationellt kontaktmedel och respektera alla människors lika
värde.”
Svensk idrott ska ha utbyte med andra länder oavsett deras politiska system och oavsett
om landet har diplomatiska förbindelser med Sverige eller inte.
Den svenska idrottsmodellen kan tjäna som exempel för andra länder. Därför ska
idrottsrörelsen ta sitt ansvar för att stödja idrottsorganisationer under utveckling.
Svensk idrottspolitik ska förmedlas i internationella idrottsorgan. Under de kommande åren
prioriteras, förutom den svenska idrottsrörelsens demokratiska grundvärderingar, följande
sakområden: barn- och ungdomsidrotten, idrottens trovärdighet och idrottens relation till EU.
Svensk idrott ska genom idrottsligt utbyte mellan olika nationer på alla nivåer följa
utvecklingen i andra länder och föra hem internationella impulser
Ett engagerat svenskt deltagande i internationell idrott och en stark svensk representation av
båda könen i internationella och europeiska organisationer är medel i strävan att påverka
den internationella idrotten och lyfta fram den svenska idrottsmodellen. Därigenom är det
möjligt att driva och få genomslag för viktiga grundprinciper om demokrati och människors
lika värde.
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Med bakgrund i ovanstående kommer Svenska Baseboll och Softboll Förbundet att arbeta i
enlighet med denna internationella handlingsplan.
Stockholm, i september 2011

Mats Fransson, SBSF Ordförande
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SBSFs internationella vision
Svenska Baseboll och Softboll Förbundet vill medverka till en fortsatt positiv
utveckling av baseboll och softboll i ett enat Europa.
Vi vill genom våra internationella representanter bidra med vår kompetens och
erfarenhet för att stärka sporternas ställning, kontinentalt såväl som internationellt.
I vårt internationella arbete utgår vi från den värdegrund om demokrati och
människors lika värde som gäller i vår svenska idrott, och vi arbetar för att sprida
kunskap om den svenska idrottsmodellen även inom den internationella idrotten.

Mål
Vi har följande mål med SBSFs internationella arbete:


Vi vill verka för ett enat baseboll- och softboll-Europa, och en fortsatt positiv
utveckling av sporterna på demokratiska grunder.



Vi vill verka för en ökad svensk representation inom de internationella förbundens
styrelser och kommitéer



Vi vill arrangera regelbundna internationella tävlingar och möten i Sverige, för att
marknadsföra Sverige på ett positivt sätt samt visa upp våra idrotter för den
svenska publiken



Vi vill verka för ett ökat internationellt erfarenhets- och kunskapsutbyte



Vi vill aktivt medverka till att våra idrotter återinförs som olympiska idrotter 2020.



Den grundläggande principen är att det internationella arbetet och utbytet ska
vara av strategisk nytta för SBSF. Särskilt fokus sätts på möjligheterna att kunna
påverka inom ramen för de internationella organisationerna

Dessa mål omsätts konkret i en internationell handlingsplan som årligen revideras. Den
grundläggande principen är att det internationella arbetet och utbytet ska vara av strategisk
nytta för Svenska Baseboll och Softboll Förbundet. Särskilt fokus sätts på möjligheterna att
kunna påverka inom ramen för de internationella organisationerna.

Organisation
De internationella frågorna i Svenska Baseboll och Softboll Förbundet är under
Förbundsstyrelsens ansvar, och samordnas av Generalsekreterare samt Ordförande.
Den ordinarie representationen vid de europeiska förbundens kongresser skall bestå av
Ordförande och Generalsekreterare. Vid de internationella förbundens kongresser skall den
ordinarie representationen bestå av Ordförande. Till den ordinarie representationen kan
tillkomma observatörer och ytterligare delegationsmedlemmar.
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Strategi
1. Öka representationen i de internationella förbunden
SBSF vill öka den svenska representationen i de fyra internationella förbunden under den
kommande mandatperioden. I dagsläget (2007) har SBSF en representant på styrelsenivå
och fyra på kommitténivå.
Sverige har under året erbjudits en plats i Internationella Softboll Förbundets Playing Rules
Committee (Geralyn Lindberg) vilket gör att vi för första gången har en representant inom
Internationella Softboll Förbundet.
Genom en ökad svensk representation i de internationella förbundens styrelser och
kommittéer vill vi verka för att uppfylla våra mål med SBSFs internationella arbete.
Dessutom hoppas vi även kunna föra talan för våra nordiska och baltiska grannländer och
medverka till en positiv utveckling av baseboll och softboll i våra grannländer.
2. Bearbeta och förbereda framtida internationella representanter
SBSF genomför en inventering av framtida internationella representanter, bearbetar och
förbereder dessa inom det internationella arbetet. Bland våra tidigare ledare och spelare
finns det ett antal individer med rätt bakgrund och kompetens som kan bidra till utvecklingen
av internationell och europeisk baseboll och softboll.
Vi utarbetar även en programförklaring för vårt internationella arbete där vi anger de
profilfrågor som vi vill driva, i enlighet med vår internationella vision.
Dessutom vill vi aktivt förbereda dessa nya kandidater, bl a genom deltagande vid
internationella kongresser, och på så sätt marknadsföra kandidaterna samt ge dem det
erfarenhetsutbyte som krävs för att fullgöra de framtida uppdragen på ett bra sätt.
Då SBSFs budget är begränsad, är det nödvändigt att vi erhåller externa medel för att kunna
genomföra denna ”utbildning” för framtida internationella representanter, samt för att säkra
att vårt deltagande i de internationella kongresserna även i framtiden håller en hög nivå.
3. Öka andelen kvinnor i internationella representationer
Andelen kvinnor i de internationella förbunden är idag låg, med en kvinna av nio i ESFs
styrelse, och ett fåtal kvinnor på poster i ISFs styrelse och kommittéer. I IBAF och CEB finns
det inga kvinnor på några positioner överhuvudtaget.
Genom att SBSF aktivt söker kvinnor på poster under punkt 2 ovan hoppas vi kunna bidra till
en ökad jämställdhet i de internationella förbunden, främst i ESF och ISF då dessa idrotter
utövas av en majoritet kvinnor. Målet är att av de totalt nio positionerna som beskrivs under
punkt 1, skall två positioner innehas av kvinnor.
4. Öka antalet internationella aktiviteter i Sverige
Genom en ökad svensk representation hoppas vi kunna sätta Sverige ”på kartan” med en
tydligare internationell profil. Förhoppningen är att, genom ökade internationella basebolloch softbollaktiviteter i Sverige, öka kunskapen om våra idrotter i Sverige samt bidraga till en
ökad exponering av våra idrotter.
Detta kan ske genom ”coaching conventions”, utbildningar, turneringar och cuper. Årligen
arrangerar de internationella organisationerna inom baseboll och softboll utbildningar och
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konferenser i Europa. Dessutom arrangeras Europacuper årligen i såväl baseboll som
softboll.
Genom att ha minst en internationell utbildningsaktivitet och en internationell
turneringsaktivitet årligen förlagd till Sverige hoppas vi kunna bidra till en ökad kännedom om
våra idrotter såväl lokalt som nationellt.
5. Öka det internationella tävlingsutbytet
I vårt arbete vill vi stimulera till ett ökat internationellt deltagande på såväl senior-, junior-,
som ungdomsnivån i baseboll och softboll. Genom att aktivt arbeta tillsammans med de
internationella organisationerna vill vi hitta möjligheterna till ett ökat internationellt
tävlingsutbyte för distrikts- och klubblag i Europa och världen.
6. Skapa möjligheter för tränarutbildning och -förkovring
Genom vårt internationella engagemang vill vi skapa möjligheter till tränarutbildning, och
utveckling av instruktörsmaterial. De internationella partners som vi samverkar med har
mycket att dela med sig av till oss. Genom ett aktivt engagemang vill vi skapa goda
möjligheter för svenska tränare och instruktörer att kunna utbilda sig vidare, få bra
utbildningsmaterial och handledningar i sitt instruktörsskap.
7. Arbeta för ett återinförande av baseboll och softboll på det olympiska programmet
De olympiska idrotterna baseboll och softboll togs bort från programmet till OS 2012 i
London. Arbetet med att återinföra idrotterna på programmet till OS 2020 är ett prioriterat
område inom de internationella organisationerna, och likaså för SBSF. Vi vill aktivt arbeta för
ett återinförande av baseboll och softboll på OS-programmet 2020.
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Internationella samarbeten
Avslutade internationella projekt:
Program för internationellt agerande

1998

Utbildning av svenska tekniska delegater 1998
Samverkansprojekt Baltikum

2001

Utbildning av svenska tekniska delegater 2001

Internationella representanter:
IBAF Technical Commission

Peter Ström, Nyköping (invald 1998)

ISF Playing Rules Committee

Geralyn Lindberg, Haninge (invald 2007)

CEB Executive Committee

Mats Fransson, Gävle (invald 2005)

CEB Legal Commission

Lars Sundin, Forserum (invald 2004)

ESF Executive Committee

1990 – 2003

Kenneth Lindberg, Haninge

ESF Executive Committee

1980 – 1990

Åke Hedberg, Sollentuna

CEB Executive Committee

1993 – 2005

Åke Halvarson, Falun
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