Svenska Cricketförbundet

Svenska Cricketförbundets årsmöte 2018
§ 9. Styrelsens förslag samt inkomna motioner
a. Förslag från styrelsen
9.1 Nya stadgar - baserat på Riksidrottsförbundets stadgemall för
specialidrottsförbund (bilaga - Stadgar 2018).
I och med att SCF blev invalt i Riksidrottsförbundet 2015 ställdes ett antal nya krav på SCF,
bland annat uppmanades SCF att ta fram stadgar som är förenliga med och anpassade efter
RF:s regelverk. Nuvarande stadgar togs fram 2014 och överensstämmer inte med RF:s mall,
har bitvis bristfälligt och tolkningsbart språk, samt flertal skrivningar som inte
överrensstämmar med hur SCF fungerar 2018 och som medlem i RF.
Bifogat förslag på nya stadgar, utgår från befintliga stadgarna från 2014, men är anpassade
och utformade efter RF:s mall i likhet med alla andra specialidrottsförbund inom RF.
Huvudsakliga förändringar som konsekvens jämfört med befintliga stadgar:
- Antal ledamöter i styrelsens utökas från 5 till 7, dvs ordförande + 6 (kap 6 §1)
- Endast ordförande och ledamöter väljs av förbundsmötet, övriga poster, sekreterare
och kassör väljs av förbundsstyrelsen vid det konstituerande mötet (kap 6§1)
- Styrelseledamöterna får ett tidsvarierat mandat på 1–2 år för att skapa kontinuitet i
styrelsen (kap 3 §6 p14-16)
- Valberedningen får tidsvarierat mandat på 1–2 år för att skapa kontinuitet i
valberedningen (kap 3 §6 p19-21)
- Ansökningar om medlemskap i SCF är upprättad enligt RF:s anvisningar (kap 2 §1)
- Verksamhets- och räkenskapsår är ändrat till att motsvara RF:s dvs 1 januari t.o.m.
31 december. (kap 1 §7)
- Förbundsmötet ska hållas innan utgången av mars månad (tidigare november) (kap 3
§1)
- Två stadgereglerade nämnder förs in som följd av RF:s mall, disciplinnämnd samt
skiljenämnd (kap 7), därmed övergår ansvaret för övriga kommittéer (jmf befintliga
stadgar kap 7) till förbundsstyrelsen.
Motsvarande förslag på RF-baserade stadgar presenterades och föreslogs vid SCFs årsmöte
2017, men förbundsmötet valde då att ej anta stadgarna då man inte ansåg sig haft tillräcklig
tid att gå igenom förslaget.

Styrelsens förslag:
Förbundsstyrelsen föreslår till årsmötet den 25 mars 2018 att ändra och uppdatera
förbundets stadgar i enlighet med bilaga 1 ”Stadgar för Svenska Cricketförbundet 2018”
Styrelsen yrkar på att om beslut om att anta de föreslagna stadgarna går igenom på årsmötet
ska beslutspunkten justeras omedelbart så att ändringen kan börja gälla från sittande möte.
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Styrelsens förslag till beslut lyder:
- Förbundsmötet antog förslaget till nya stadgar baserat på RF:s stadgemall enligt
-

bilaga ” Stadgar för Svenska Cricketförbundet 2018”.
De nya stadgarna antogs med omedelbart ikraftträdande och gällde från sittande
möte.

9.2 Regional indelning (bilaga - Distriktsöversyn)
På årsmötet 2017 uttrycktes önskemål från ett antal klubbar att de önskade öka den
regionala samordningen och beslutsförmågan förbundsstyrelsen gavs i uppdrag att göra en
distriktöversyn (s.k. specialidrottsdistriktförbund, SDF) och presentera denna på
nästkommande årsmöte 2018. Denna översyn delegerades till SCF:s kansli att genomföra och
presenteras i bilaga ” Distriktsöversyn Svenska Cricketförbundet - rapport till årsmötet 2018”
med tillhörande bilaga ”PM specialidrottsförbund (SDF)” sammanställd av RF:s tidigare
chefsjurist.
Översynen kom till följande slutsats (se sid 8):
”Med tanke på att vi är ett ungt förbund med föreningar som ofta precis håller på att lära sig
att driva föreningar på ett strukturerat och hållbart sätt i enlighet med de krav och
skyldigheter som finns för föreningar anslutna till Riksidrottsförbundet, ser vi att vi som
organisation varken är redo att bilda SDF eller att SDF är en fördelaktig struktur för att stärka
utvecklingen av svensk cricket.
Däremot ser vi tydliga behov av att stärka den regionala samordningen, delegera vissa beslut
och arbete och vi stödjer därmed inspelen från förra årsmötet om att det finns ett stort behov
att skapa strukturer för samverkan mer regionalt.
Vi föreslår baserat på denna översyn att SCF under 2018 bildar fyra regionala kommittéer
enligt föreslagen skiss i denna översyn som fokuserar på samverkan och utveckling av
verksamheten för hela regionen och dess föreningar. Om årsmötet beslutar enligt förslaget
kommer kansliet att återkomma till styrelsen med en genomförandeplan.
Till årsmötet 2019 föreslås att en avstämning görs hur den regionala strukturen har fungerat
och om det finns behov av någon annan typ av organisering eller korrigering.”
Rapporten och styrelsen är eniga om att svensk cricket skulle stärkas av en ökad regional
aktivitet och att vissa beslut och arbete bör delegeras till en regional nivå. Styrelsen anser att
en regional indelning enligt föreslag är bra och att ett genomförande av en fyra regioner och
regionala kommittéer ska påbörjas

Styrelsens förslag:
Förbundsstyrelsen föreslår till årsmötet den 25 mars 2018 att bifalla översynens förslag och
att påbörja bildandet fyra regioner och regionala kommittéer. Förbundsstyrelse yrkar
därmed på att ge kansliet i uppdrag att till styrelsen ta fram en genomförandeplan för
förslaget.
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Styrelsens förslag till beslut lyder:
-

-

Förbundsmötet beslutar att införa en regionindelning baserat på fyra regionala
kommittéer enligt förslaget i ” Distriktsöversyn Svenska Cricketförbundet - rapport
till årsmötet 2018””, samt:
uppdrar till kansliet att till styrelsen inkomma med en genomförandeplan senast den
30 juni 2018.

b. Motioner från medlemsföreningar
9.3 Motion från Stockholm Cricket Club
9.3.1 Mandatory disciplinary committee in each club
It is the responsibility for each club to ensure their members act appropriately on
and off the field. Therefore we propose the SCF constitution be adjusted to make it a
mandatory requirement that each club have their own disciplinary committee. And in
addition each club shall have a defined code of conduct and procedures for internal
enquires, and categorisation of offences.
The clubs disciplinary committee should be independent from the board of the
club, and have the mandate to conduct internal enquiries in respect to reported
breaches of the clubs and SCF code of conduct. Penalties or sanctions arising from
such an internal enquiry may be appealed to the SCFs Disciplinary Committee.
The appropriate changes to the SCF constitution, the implementation timeframe and
appropriate sanctions for non-compliance shall be presented by the SCF Board for a
decision by member clubs in the next AGM (in 2019).
Styrelsens förslag till beslut
The development of a well-functioning disciplinary process, alongside with
improvements in structure of umpiring and scorers have been central in 2017. The
board welcomes this motion, which lies along the pathway chosen for SCF.
Styrelsen föreslår att bifalla motionen
9.4 Motioner från Watan Zalmi Cricket Club Göteborg
9.4.1 En förening med flera lag representerade, som spela i olika divisioner ska inte
kunna ta spelare från högre division för att spela med i den lägre divisionen.
Styrelsens förslag till beslut
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Frågan om huruvida en spelare ska kunna få spela i olika divisioner har debatterats
länge och det finns många för- och nackdelar med olika lösningar. Exempelvis finns
motsatt åsikt och motion på annan syn framlagd även vid detta årsmöte (se 9.8.5).
Under 2017 har styrelsen ingående diskuterat frågan bland annat inom
uppdateringen av ligareglerna. Styrelsen anser att nuvarande system, med alla
övervägandanden gjorda, är det mest fördelaktiga och har fungerat väl i ligan 2017.
Styrelsen föreslår att avslå motionen
9.4.2 Det står i stadgarn att alla spelare i ligan ska ha ID kort,LMA kort eller
samordningsnummer från Skatteverket.
Vad vi också tycker ska vara med att om det finns oklarheter och misstankar om
illegala eller ogiltiga spelare,eller finns inte namn på SCF listar,så ska domaren ha rätt
att kontrollera uppgifter innan match. Och dom spelarna som ej kan uppvisa giltiga
ID kort eller liknande ; ska kunna plockas bort från matchen och ligan,till dessa
uppfyller kraven.
Styrelsens förslag till beslut
Styrelsen enig med motionären om vikten av att rätt spelare spelar och att det ska
finna klara, förutsägbara och välfungerande regler som säkerställer detta. Frågan
finns redan högt upp på dagordningen inom Domar- och protokollförare kommitteen
och styrelsen föreslår att förslaget förs över till DPK för att ta med i sitt underlag och
arbete med att bl a skapa rutiner och regler för att säkerställa att SCFs regler
upprätthålls, inklusive att rätt person spelar
Styrelsen föreslår att avslå motionen som sådan, men förslår att den högst relevanta
frågan tas vidare genom domare och protokollförarkommitéen, för att presentera en
helhetslösning så fort som möjligt, och som senast till årsmötet 2019.
9.5 Motioner från Borås Cricket Club
9.5.1: All division club champion and runner-up should get recognition. Not only First
division and Elite division.
Styrelsens förslag till beslut
While we in principle agree that all division club champions should get the
recognition they deserve, whereas naturally the honour and promotion are the most
important aspect, it is also a financial issue. The board suggest that the suggestion of
Borås CC will be taken into consideration by the league committee and pending
budget situation to be implemented or not.
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Styrelsen föreslår att avslå motionen men att frågan ska hanteras av ligakommitteen
under 2018
9.5.2. National team selectors should come and watch league matches before
selecting national team.
Styrelsens förslag till beslut
The board fully agrees with the motion and this will be included in the work
description of the selectors. In addition according to the new regional structure, SCF
have suggested that there will be a regional selector in each of the four regions to
assist in selecting the national teams. Their role in watching games and identifying
potential players will be very important.
Styrelsen föreslår att bifalla motionen
9.5.3. SCF office should be open in Summer times.
Styrelsens förslag till beslut
The contracts of the employees follow Swedish labour laws which stipulate a certain
number of vacation days, also during summer. The office was available during the
whole summer, albeit at a less available level for a shorter period, however they
were always available on phone and email contact (but not on standby).
Styrelsen föreslår att avslå motionen
9.5.4. Email response should be more professional. When clubs chairman sent email
to the respective person on board should get an email response asap.
Styrelsens förslag till beslut
The board agrees with the guiding principle in the motion. However the board wants
to highlight the from time to time extremely high workload both at office and board
and that we need to prioritise our time and that this is not done out of disrespect to
anybody, but out of necessity and time constraints.
The board and office receives hundreds of mails and many phone calls a week and
we ask for some understanding if a response cannot be made immediately. In
addition, the board members work for free on their spare time and put in a lot of
free time to try to administer and improve Swedish cricket. We believe we already
try to response as soon as possible and as professional as possible.
Styrelsen föreslår att avslå motionen då vi anser att den redan uppfylls
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9.6 Motioner från Kalmar Cricket Club
9.6.1. Alla distrikt kan ha distrikt förbund.
Styrelsens förslag till beslut
Styrelsens stödjer behovet av en regional indelning, men anser att utifrån SCFs
nuläge och erfarenheter från andra förbund att en lämpligare väg är den regionala
indelningen enligt proposition "Regional indelning", se punkt 9.2 ovan
Styrelsen föreslår att avslå motionen med hänvisning till proposition om regional
indelning punkt 9.2 (ovan)
9.6.2. Antalet medlemmar bör vara minst 9 st och inte mindre. Med 9 st personer
skulle arbetsbelastning inte bli lika stor så att styrelsemedlemmarna inte hinner svara
på telefon eller mail under förutsättning att vi väljer rätt personer som ska sitta i
styrelsen. 9 duktiga skulle till exempel bidra mer än 7 duktiga i styrelsen.
Styrelsens förslag till beslut
I enlighet med förslaget på nya stadgar, se punkt 9.1 anser vi att styrelsen bör utökas
från nuvarande 5 till 7. Om styrelsen har behov av fler, så finns både möjligheten att
ta in adjungerande styrelseledamöter, och att fortsätta utveckla riktade kommittéer
som DPK eller ligakommittén.
Styrelsen föreslår att avslå motionen
9.6.3 En spelare för en division.(Ingen spelare kan spela i två divisioner) det gäller
även Elite också.
Styrelsens förslag till beslut
Motionen har redan besvarats genom motion 9.4.1 från Watan Zalmi Cricket Club
Göteborg
Styrelsen föreslår att avslå motionen
9.7 Motioner från Stockholms Akademiska Cricket Club (SACS)
9.7.1 To avoid potential conflict of interest, the family members of the SCF board
members should not be allowed to take any paid positions within SCF, be part of the
national team or any committees within SCF.
Styrelsens förslag till beslut
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The board feels that in principle there should be no restrictions of any kind regarding
prevention of national team participation, committee membership or paid positions
at SCF. However, the clubs decided at the AGM 2017, that no board member was
allowed to be part of the national team because of alleged potential conflict of
interest, this motion follows the same type of logic. Even if the board felt last year
that this prevents potential good candidates to get involved and still does, out of
respect to the AGM decision we find this motion to follow the will of the AGM and of
the same logic that board members and their family members cannot be considered
for other sensitive positions. Out of respect to decision at AGM the board regrettably
agrees with the motion.
Styrelsen föreslår att bifalla motionen
9.7.2 Every member club of SCF should have a democratically elected board and
disciplinary committee. Any club that doesn't fulfill this requirement cannot be part
of SCF.
Styrelsens förslag till beslut
Member clubs of SCF should as part of SCF and RF already have democratically
elected boards. If members feel that other members do not adhere to these critical
conditions the SCF are in trouble, in particular if that is also true. The board agrees
with the motion that without a democratic structure a club cannot and shall not be
member of SCF. The board therefor suggest that the secretariat will start process to
request the valid documentation from all members clubs to validate their democratic
structure. This task is to be done during 2018 and for clubs who are deemed to not
comply with RF and SCF rules shall be excluded.
Regarding the part of a disciplinary committee, the board have already responded
positively to this issue in motion 9.3.1.
Styrelsen föreslår att bifaller motionen och uppdrar till kansliet att under 2018
begära in handlingar från alla medlemsklubbar som styrker deras demokratiska styre.
De klubbar som inte följer reglerna, föreslår uteslutas från och med 2019 tills dess att
de kan uppvisa att de uppfyllar de regler och krav som RF och SCF har ställt upp.
9.7.3 Clubs who have youth teams participating in the SCF youth league should be
the only ones eligible for any funding from SCF.
Styrelsens förslag till beslut
The board feels that developing youths is key for the progress of cricket and to
adhere to RF strategy 2025. The board have already started implementing an
incentive scheme for clubs with youth team to support and encourage this
development. The board feels the motion is one step too far and thinks that other
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forms of incentives to encourage youth is better than to exclude clubs with no youth
participation of SCF funding
Styrelsen föreslår att avslå motionen
9.7.4 Clubs should have as many votes in the AGM as they have teams playing in the
SCF leagues
Styrelsens förslag till beslut
This motion goes against stadgarna and föreningsrätten.
Styrelsen föreslår att avslå motionen
The following motions below were sent in after the deadline and should according to
instructions not be under consideration at the AGM. However, the Board feels that
we need to have a good spirit and suggest that these motions still be presented at
the AGM.

9.8 Motioner från Malmö Cricket Club
9.8.1. Malmö CC föreslår att årsmötet röstar för en ändring i stadgarna om att
styrelsen bör utökas från fem till sju personer, med ytterligare två ledamöter. På så
sätt kan fler delar av cricket Sverige få representation i styrelsen. En av dessa nya
ledamöter bör reserveras för en kvinna som ett steg framåt mot jämlik
representation.
Styrelsens förslag till beslut
Styrelsen har redan i förslag till nya stadgar se 9.1 föreslagit denna förändring
Styrelsen föreslår att bifalla motionen
9.8.2. I förra årets årsmöte bestämdes det att detta års årsmöte skulle hållas i
februari. Malmö CC föreslår att det införs i stadgarna att årsmötet hålls senast sista
februari varje år.
Styrelsens förslag till beslut
På grund av att RF ekonomi ansvarar för SCF ekonomihantering finns ingen möjlighet
att få årsredovisning i tid för ett tidigare årsmöte. Den årscykel som RF och vi följer i
enlighet med nya stadgar slutar i december vilket gör det i praktiken omöjligt att ha
det tidigare än i slutet av mars. Detta har noga undersöks och bekräftats, och kan
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återbekräftas av RF Ekonomi. SCF är det första av alla idrottsförbund med att hålla
sitt årsmöte och vi ser igen praktisk möjlighet att tidigarelägga årsmötet.
Styrelsen föreslår att avslå motionen
9.8.3. Malmö CC föreslår att samtliga Elitdivision matcher (både T20 och 50-overs)
spelas med två neutrala domare.
Styrelsens förslag till beslut
Detta förslag är redan presentat och beslutat av styrelsen för 2018
Styrelsen föreslår att bifalla motionen
9.8.4. Malmö CC föreslår att samtliga Elit 50 overs matcher bör spelas med två nya
cricketbollar per innings.
Styrelsens förslag till beslut
Detta förslag är redan presenterat och beslutat av styrelsen för 2018
Styrelsen föreslår att bifalla motionen
9.8.5. Malmö CC föreslår att en spelare från högre division får delta i matcher i lägre
divisionen, och får göra batting och bowling utan nuvarande begränsningar (dvs
batting nummer 6 och bowling efter halva innings).
Styrelsens förslag till beslut
Motionen har redan besvarats genom motion 9.4.1 från Watan Zalmi Cricket Club
Göteborg
Styrelsen föreslår att avslå motionen
9.8 Motioner från Jönköping Cricket Association.
9.8.1. One player should play in one division only. Higher divisions’ players should not
play in lower Divisions.
Styrelsens förslag till beslut
Motionen har redan besvarats genom motion 9.4.1 från Watan Zalmi Cricket Club
Göteborg
Styrelsen föreslår att avslå motionen
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9.8.2. Board size should be increased from five(5) to seven (7) or nine (9) members
and maximum region should have their representation in the SCF board.
Styrelsens förslag till beslut
The board have already made the suggestion to increase board members to 7 in the
new constitution (see point 9.1).
It is the AGM and election committee ensure SCF gets the best candidates, regardless
of location. Naturally a good regional spread is one parameter of a good board, but
the board disagrees that this should stipulated or limited.
Styrelsen föreslår att bifalla motionen vad gäller antal ledamöter men avslå vad
gäller regionala krav
9.8.3. Umpire pool should be increased. Travelling for the umpire(s) and umpire fee
both should be paid by the SCF.
Styrelsens förslag till beslut
The board agrees with the motion and this mandate has already been given to the
Umpire and scorer committee. In addition, the budget for scorers and umpires have
been increased in 2018 and the travel reimbursement is already paid by SCF
according to set standards
Styrelsen föreslår att bifalla motionen
9.8.4. All board members should have equal tenure. Recommended for 2 years.
Styrelsens förslag till beslut
It is important to have continuity in the board and if all board members have the
same tenure, the whole board will be changed every second year. The new
constitution/stadgar (9.1) which is based on RF:s template stipulates a mixed tenure
to ensure continuity
Styrelsen föreslår att avslå motionen
9.8.5. Teams who will travel more than 250 kilometers for their away matches should
get 30-50% travelling cost from the SCF
Styrelsens förslag till beslut
The board feels that the current system with travel reimbursement works well and is
sufficient. There is no room in the budget to further increase the travel
reimbursement as suggested.
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Styrelsen föreslår att avslå motionen
9.8.6. Disciplinary committee should be formalized in the AGM.
Styrelsens förslag till beslut
The members of the Disciplinary committee have been selected by a pool of
candidates presented and volunteered in 2016. The candidates have been vetted by
the board and the board feels the system is working well. However we would
encourage more clubs to send in candidates for disciplinary committee membership
and to umpire and scorers committee.
Styrelsen föreslår att avslå motionen
9.9 Motioner från United Cricket Club.
9.9.1. No of Board members should be raised to 7, this will increase representation
of member clubs.
Styrelsens förslag till beslut
Motionen har redan besvarats genom motion 9.8.1 från Malmö CC
Styrelsen föreslår att bifalla motionen
9.9.2. AGM should be held in end of Jan/early feb. March is too late for both new
board and clubs to plan the season.
Styrelsens förslag till beslut
Motionen har redan besvarats genom motion 9.8.2 från Malmö CC
Styrelsen föreslår att avslå motionen
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