Svenska Cricketförbundet

Informationsbrev från kansliet

Hej Svensk Cricket!
Tiden går fort när en har roligt. Cricketfamiljen växer så det knakar och vi har redan
klivit in i månad fyra där planeringen inför säsongen är i full gång.
Vi har tillsammans hunnit med domar- och poängsättarkurser, fått flera kommuner
att sätta spaden i marken och bygga nya planer samt tillsatt en projektledare för vår
satsning integration och jämlikhet, välkommen Azam Khalil. Läs mer om hans
arbetsuppgifter här>>
Föreningskunskap
Under februari månad hade vi ett av årets viktigaste möten, Svenska
Cricketförbundets årsmöte i Jönköping, ett stort tack till Jönköping Cricket Club för
god mat och en trevlig lokal att vara i.
Många cricketföreningar var representerade och intresset att vara på plats var stort.
Så kul att möta er och det stora engagemang som finns i Svensk Cricket! En veteran
med stor kunskap och vana att leda årsmöten, chefsjuristen på Riksidrottsförbundet
Christer Pallin, var på plats och fick rollen som mötesordförande.
Det var ett viktigt möte att ha varit med på för Ulrika och mig som är nya inom
cricket och med de diskussioner som var blev det för oss tydligt vad vi behöver
fokusera på under det kommande året särskilt. Ett arbete som utgår ifrån att hjälpa
er föreningar att utvecklas och förstå vilka möjligheter och rättigheter som ni har,
men också vilka krav och skyldigheter som det innebär att vara medlem i Svenska
Cricketförbundet och svensk idrott.
Idrotten använder sig ofta av ord och meningar som kan få den mest kunnige att
skruva på sig. Det ideella föreningslivet har funnits i över hundra år i Sverige och vi
använder oss fortfarande av ord som användes då. Ett språkbruk som vi inte
använder någon annanstans än i just föreningslivet.
Det är inte konstigt att många backar och drar sig för att vara delaktiga i en styrelse
eller ta andra uppdrag när vi använder ett språk som låter så främmande. Idrotten
finns till för att det ska vara roligt och att alla som är med ska förstå.
En viktig del i mitt arbete som klubbutvecklare är att se till att svenska
cricketföreningar följer Riksidrottsförbundets riktlinjer och SCF egna
verksamhetsmål. Att vi gör och arbetar för och med strategin 2025, att vi bedriver
idrott i föreningar för att ha roligt, må bra och utvecklas under hela livet. Läs mer
om vad strategin är här>>
Under 2017 kommer vi att gå igenom alla våra medlemsföreningars stadgar och
verksamhetsdokument. Detta gör vi för att se om ni behöver stöd eller hjälp i er
verksamhet men även att säkerställa att alla följer de riktlinjer som
Riksidrottsförbundet tagit fram. Det är otroligt viktigt för oss att varje medlem
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känner att de får ta plats och göra sig hörd, oavsett om man är aktiv, ledare,
funktionär eller förtroendevald.
Jag har och kommer även att ta fram underlag för att ni själva ska kunna förstå och
använda er av strategin i just er förening.
Det som har lagts extra mycket tid på just nu är föreningsläran, att beskriva den så
att alla ska kunna förstå och inte skrämmas av att starta en förening eller driva den
framåt.
Från och med denna vecka och framåt kommer hjälpmedel och underlag att
publiceras som ni kan använda i er förening. Läs mer här>>
Idrottskonsulenterna på distriktidrottsförbunden, en viktig samarbetspartner
Utöver dessa hjälpmedel finns det en eller flera idrottskonsulenter i varje distrikt som
mer än gärna hjälper och vägleder er på plats, i er förening. De arbetar för SISU
Idrottsutbildarna och har som uppgift att bilda, utbilda och stötta människor i
föreningslivet. Du hittar just din kontakt här>>
Idrottslyftet
Några av er har tidigare stött på ordet Idrottslyft, vissa av er har också sökt
idrottslyftsmedel från förbundet och/eller från ert idrottsdistrikt.
Det finns många goda idéer om hur den verksamhet som bedrivs för barn och
ungdomar i landets idrottsföreningar kan utvecklas. För att hjälpa till att göra en del
av idéerna till verklighet finns därför Idrottslyftet för den verksamhet som riktar sig
till barn och ungdomar i åldern 7-25 år.
Så här beskriver Riksidrottsförbundet det: ”Idrottslyftets syfte och mål är tydligt
kopplat till idrottens pågående strategiarbete 2025, vilket innebär att Idrottslyftet
inte ska vara en egen verksamhet utan istället blir ett medel för att utveckla
föreningsidrotten i linje med den av svensk idrott beslutade strategiska inriktningen.”
Det betyder alltså att när ni som förening bestämmer er för att ansöka om
idrottslyftsmedel kommer vi från förbundet ha som krav att ni utgår från er barn och
ungdomsverksamhet och att medlet går till ett arbete som har som syfte att få fler
att fortsätta med idrotten. Vi vill också att ni har en kontakt med er idrottskonsulent i
ert distrikt så att även den kan stötta och hjälpa er i den satsning som ni gör.
För att SCF skulle få idrottslyftsmedel 2017 var vi på förbundet tvungna att skriva en
Utvecklingsplan som ska sträcka sig under tre år framåt. Vi har nu fått planen
godkänd av Riksidrottsförbundet! I vår utvecklingsplan har vi lagt extra fokus på tre
fokusområden: anläggning, ledare/tränare samt utbildning. Tre otroligt viktiga delar
för att få svensk cricket att växa och bli stabila under lång tid framöver.
Mer om vårat idrottslyft och dess riktlinjer och innehåll kommer ni att få ta del av
framöver.
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Avslutande ord
Vårat gemensamma intresse är cricket, vi har det intresset för att vi älskar sporten
och vad den får oss att känna. Cricket har ingen hudfärg, den är varken man eller
kvinna, cricket finns inte till för personer från en viss kultur eller land. Cricket spelas
och finns till för oss alla, oavsett bakgrund eller mål med utövandet.
Ta hjälp av varandra, ta del av varandras kunskaper och lär känna varandra. För ska vi
lyckas få svensk cricket att fortsätta växa och vara stabil under kommande år så
måste vi ta lärdom av det som varit, gå vidare och se till alla fantastiska möjligheter vi
har om vi bara samarbetar.
Varma hälsningar,

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