Svenska Cricketförbundet

Informationsbrev från kansliet

Hej Svensk Cricket!
Jag och Linda inleder nu vår fjärde vecka på Svenska Cricketförbundet. Det har varit
en mycket intensiv, lärorik och rolig uppstart. Vi
har redan fått väldigt goda intryck av
organisationen, av den utvecklingsfas förbundet
är inne i och av allt engagemang som finns ute i
era föreningar. Svensk Cricket har stor potential
att fortsätta växa under lång tid framöver och det
ska bli väldigt roligt att få vara med på den resan
tillsammans med er.
Bygga en hållbar struktur
Linda och jag har börjat bygga en hållbar struktur
för hur vi på kansliet på bästa vis ska stödja er
föreningar och Svensk Crickets utveckling, en
utveckling som ska gå i linje med de mål och visioner vi sätter upp, oavsett var i
landet er verksamhet finns. Men också en utveckling som ska gå i linje med Svensk
Idrotts strategiarbete 2025, det är av största vikt. Läs mer om vad svensk idrott står
för här>> och vad strategi 2025 innebär här>>
En hållbar struktur är oerhört viktigt att ha i vår organisation, och än viktigare att
lägga tid på då vi vuxit så kraftigt de senaste åren och fortsätter växa. Det handlar
som jag ser det om att vi ska främja lusten och engagemanget för sporten och
utövandet och att strukturen ska stödja detta. Att vi alla är en del av ett större
sammanhang och att vi förstår vår roll och vart vi som organisation är på väg. Detta
innebär möjligheter för oss alla men också krav, allt detta kommer vi prata mer om
framöver.
Dialog och samverkan är oerhört viktigt
Det kommer vara centralt för oss att föra dialog med er föreningar och samtidigt
bygga en nära dialog med idrottens övriga stödfunktioner som Riksidrottsförbundet,
SISU Idrottsutbildarna, andra specialidrottsförbundet och med idrotts- och SISUdistrikten i landet. Lika så att bygga relationer med andra länder och cricketens egna
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stödorganisationer i Norden, Europa och världen. När det gäller det regionala stödet,
just från idrotts- och SISU-distrikten samt kommunerna finns mycket stöd och
support för er föreningar att få och vi ska här visa er vilka möjligheter som finns.
Kartlägga nuläget
Vi kommer inom kort börja ta kontakt med er föreningar och kartlägga hur det, mer
konkret, ser ut i Svensk Cricket just nu för att på bästa vis möta upp de behov vi
identifierar både utifrån svensk cricket och svensk idrott i stort. Allt från hur det ser
ut kring anläggningar, vilka bidrag ni söker, hur ni använder IdrottOnline, hur
involverar och engagerar ni era medlemmar, till vilka behov av utbildningar ni har för
att utvecklas än mer. En del i hela denna kartläggning är också att se över för hur vi
ska använda de medel vi på förbundet blivit tilldelade i år på bästa vis ur ett
långsiktigt perspektiv.
Vi kommer även fokusera på hur vi alla som är med i Svensk Cricket följer våra
stadgar och att vi i all vår verksamhet arbetar för demokrati och delaktighet. Att det
finns transparens och tillgänglighet till oss som förbund och till er som föreningar.
Som det beskrivs i Svensk idrotts vision och värdegrund: ”Föreningsdemokratin
innebär att alla medlemmars röst har lika värde. Delaktighet innebär att alla som
deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet. Demokrati
och delaktighet ska utövas jämställt och oavsett bakgrund.”
Vidare kommer vi se över hur vi anpassar de internationella utbildningar till svensk
cricket, vilka utbildningsinsatser vi kan ta hjälp av SISU Idrottsutbildarna med, vilka
mötesplatser vi ska skapa så vi inom svensk cricket löpande träffas och för dialog om
olika aktuella ämnen, hur vi ska skapa utvecklingsplaner och träningsprogram som
blir till hjälp för er i föreningarna, se över hur vi ska kommunicera på hemsida och
sociala medier, hur vi rent språkligt ska kommunicera, osv osv… Det finns mycket
spännande att ta tag helt enkelt! Mer om detta framöver.
En fråga som inte är helt ovanlig bland föreningar, är "vart går alla pengar som
förbundet får?". Pengar kommer i olika former till er föreningar, som direkta bidrag
men även stöd och service när det gäller ligaspel, hjälp vid bidragsansökningar,
kontakt med kommun, distrikt, IdrottOnline samt fortsätta utveckla det digitala
poäng- och ligasystemet. Idrottslyftet är ett sådant medel som ni föreningar kommer
ha möjligheter att söka under året, vi håller tillsammans med Riksidrottsförbundet på
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att fastställa riktlinjer och ta fram en flerårig utvecklingsplan för hur vi tänker oss
använda dessa medel på bästa vis. Vi återkommer när vi har mer information om
detta.
Som del av Riksidrottsförbundet tillika ICC, ingår förutom möjlighet att söka medel
även krav på en hel del rapporter och uppföljningar av olika slag. För att möta dessa
krav och för att vara del av idrottsrörelsen behövs en tydlig och strukturerad
organisation och en stor del av de medel som Riksidrottsförbundet beviljat oss i år är
avsatta för att vi på förbundsnivå ska skapa en hållbar struktur och ge er föreningar
hjälp och stöd att Svensk Cricket ska utvecklas än mer. Det vill säga vi får inte fördela
ut dessa i direkta bidrag till er föreningar, detta är viktigt att känna till och viktigt att
prata vidare om framöver.
Det finns så väldigt mycket att lyfta men jag tror vi sätter punkt för nu. Detta är det
första informationsbrevet från kansliet och vi siktar på att skicka ut ett ungefär en
gång i månaden. Detta som ett led i att ni också ska veta vad vi på kansliet bidrar
med i Svensk Crickets utveckling.
Jag ser det som en stor möjlighet att få upptäcka en ny idrott och helt plötsligt inse
att ”Dreadlock holiday” med 10CC ju belyser det jag börjat inse, att en inte bara gillar
cricket – en älskar cricket.
Vill du veta mer om Linda och mig och våra nya tjänster? Läs mer om mig >>>
Läs mer om Linda >>>
Varma hälsningar

Ulrika Lingslunde, Generalsekreterare

Har ni frågor eller funderingar är ni varmt välkomna att kontakta Linda och mig. Vi
nås på:
Ulrika Lingslunde
Generalsekreterare
0739- 89 91 62
ulrika.lingslunde@cricket.rf.se
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