Svenska Cricketförbundet

Informationsbrev från kansliet

Hej Svensk Cricket!
I det tidigare nyhetsbrevet låg fokuset på föreningskunskap och vikten av att skapa
en bra grund för sin förening nu och i framtiden. Den grunden bygger även på ett
ledarskap som ger förtroende och en värdegrund där alla är välkomna.
Ledarskap
Ledarskapet bygger på ett positivt förhållande till de som blir ledda. Som ledare
måste man sträva efter att göra sig förtjänt av medlemmarnas förtroende.
Forskning har visat att ledarens personliga egenskaper, förmåga att kommunicera
och motivera samt ge feedback är viktiga faktorer för att nå framgång i ledarskapet.
Du som ledare kan alltså inte bara utgå från dina egna intressen och önskemål utan
måste se till varje medlems ambitionsnivå.
Vi har alla ett ansvar att lära våra barn och ungdomar om vad som är rätt och fel, inte
bara hur en boll ska slås eller vad som ger flest poäng. Som ledare har du ett ansvar
att även vid sidan av planen se till att de du leder känner att oavsett prestation, ”jag
duger som jag är”.
Värdegrund
Svensk cricket följer och ska även i framtiden följa svensk idrotts värdegrund:
- Glädje och Gemenskap
- Demokrati och Delaktighet
- Allas rätt att vara med
- Rent spel
För oss på förbundet är det viktigt att våra medlemmar känner till dessa
värdegrunder och hur de ska använda dem praktiskt ute i föreningslivet på bästa sätt.
Glädje och gemenskap handlar om att bedriva verksamhet så att medlemmarna
känner att de har roligt, på och utanför planen. Att de som är med inom svensk
cricket känner att de mår bra och har möjlighet att prestera på det sättet som de
känner att de vill och klarar av.
Demokrati och delaktighet är fundamentet i en förening. Föreningsdemokrati
innebär att alla medlemmars röst har lika mycket värde och väger lika tungt. Att du
som medlem ska känna delaktighet och få möjlighet att vara med och bestämma och
tycka till om den verksamheten du är med i.
Allas rätt att vara med kan tyckas vara självklart men är inte det för alla. Vi på
kansliet och i styrelsen är enade om att alla som vill skall kunna vara med utifrån sina
förutsättningar. Att oavsett din nationalitet, ålder, sexuell läggning, fysiska eller
psykiska förutsättningar få vara med och spela cricket.
Att tävla på lika villkor och hålla sig till Rent spel är en förutsättning för att svensk

Svenska Cricketförbundet
Postadress: Box 11016, 100 61 Stockholm
Organisationsnummer: 802444-5739
Bankgiro: 5080-8450

www.swedishcricket.org
m: info@cricket.rf.se
t: +46 (0)8-699 65 47

Svenska Cricketförbundet

cricket ska kunna bedrivas på ett bra och hållbart sätt. Vi är starkt emot fusk, doping,
mobbning, trakasserier och våld såväl på som utanför planen.
Vi har som sagt ett gemensamt ansvar och måste jobba aktivt varje dag för att se till
att ingen känner att de inte får vara med eller får föra sin talan. Vi på förbundsnivå
har som uppgift att se till att skapa förutsättningar för att ni kan följa värdegrunderna
och utföra ett positivt ledarskap. Ute i era idrottsdistrikt finns också
idrottskonsulenter som kan hjälpa er på plats att hitta bra och hållbara lösningar för
ett gott ledarskap och sunda värderingar. För att hitta vem just er konsulent är,
kontakta oss på kansliet så leder vi er rätt!
Avslutande ord
Kom ihåg att du som ledare och vuxen påverkar andras tänkande, inställning och
uppförande mer än vad du kanske tror. Fråga dig därför varje gång du går in på
pitchen, befinner dig i styrelserummet, vid sidan av planen som förälder: av vilken
anledning gör jag detta och för vem?
Varma hälsningar,

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

Linda Söderqvist
Klubbutvecklingschef
0702- 20 69 80
linda.soderqvist@cricket.rf.se

Azam Khalil
Projektledare
0708- 63 78 14
azam.khalil@swedishcricket.org
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