Valberedningens nomineringar inför årsmöte 2018
Hej,
På SCFs årsmöte förra året fick vi i uppgift att förbereda förslag om vilka personer som ska
företräda oss alla i styrelsen. I vårt arbete har vi försökt att förstå hur den nuvarande styrelsen
fungerar, och vilka behov cricket i Sverige har både nu och i framtiden. Men främst är det våra
stadgar som har försett oss med de riktlinjer som vi förhållit oss till under vårt arbete.
Att ta fram ett förslag har varit en svår uppgift. Inte minst för att det funnits så många
fantastiska personer som vill hjälpa till och bidra till cricket i Sverige. Men också pga bristerna i
våra nuvarande stadgar (de är inte konsekventa och det finns flera motsägelser). Vi har därför
gett två förslag på styrelsen, utifrån variationen i våra stadgar. Vi har beslutat att lämna
ordförande posten öppen för båda kandidater. Vår rekommendation är att båda kandidater
presentera sig för samtliga klubbar på årsmötet innan valet.
I den bifogade presentationen visar vi vår process och de kriterier som vi har utvärderat alla
kandidater mot. Vi har också skapat korta beskrivningar av varje kandidat. Vi hoppas att detta
kommer att hjälpa er när ni ska bestämma hur ni ska rösta.
Med vänlig hälsning,
Masood Zaigham & Karl Langston
SCFs Valberedning
Dear all,
In the last AGM of the SCF we were given the honour of preparing a proposal for the next board
who will represent all of us in the coming years. When doing this we have endeavoured to look at
how the current board has worked, and what the future and current needs are of cricket in
Sweden. Guiding us has always been our constitution, which provides the rules by which we need
to work.
Making a proposal has been hard work. Firstly there were so many amazing people who want to
be involved in building a brighter future of cricket in Sweden. But also because our constitution
has weaknesses (there is a lack of consistency, where it contradicts itself in many places). We
have therefore proposed 2 variations, that reflect the different variation in our constitution. We
have decided not to propose a recommendation for chairman. We recommend that both
candidates present themselves to the member clubs at the AGM before the election.
In the attached presentation, we have included information on our process and evaluation
criteria. Along with short profiles of each candidate. We hope that this will help you in your
decision making process.

Regards,
Masood Zaigham & Karl Langston
SCF Election Committee

