Svenska Cricketförbundet

Informationsbrev från kansliet

Hej Svensk Cricket!
Detta blir ett långt informationsmail men som jag ber att ni tar er tid att läsa då det
finns viktig information och en del allvarliga punkter som vi tvingas lyfta i brevet.
Säsongen är nu igång och värmen börjar sprida sig från söder till norr i vårt avlånga
land. Härligt! Vi får höra om många roliga aktiviteter i föreningarna för att sprida
sporten och cricket får mycket uppmärksamhet i media. Heja oss alla!
SM-veckan i Borås – semifinaler och final i Svenska Cricketcupen 6-7 juli
SM-veckan är ytterligare ett steg framåt för svensk cricket, det innebär mycket
arbete för oss på förbundet i förberedelserna men vi tänker att detta är ett väldigt
positivt sammanhang för oss som sport att vara med på. Det har med åren vuxit och
blivit ett stort evenemang för svensk idrott. Tillsammans med de andra 50
deltagande idrotterna kommer vi under veckan tävla och visa upp vår idrott för all
publik och media - en stor möjlighet och kul avslut på nybildade Svenska
Cricketcupen!
Ligaspelet 2017
Det har varit väldigt intensivt inför uppstarten av ligaspelet, bara att lägga spel- och
umpire-schemat för 4 divisioner är ett enormt pussel och vi har vid det här laget
skickat ut runt 800 bollar till alla er klubbar inför spelet. Vi utvärderar när säsongen
är slut hur det fungerat och om de nya bollarna för året, som ni önskat, har fungerat
väl eller om vi behöver tänka annorlunda inför nästa år.
Vi kommer justera rutiner inför nästa års spel och kommer påbörja det arbetet redan
till hösten, men nu har vi 2017 års säsong igång så låt oss spela och uppleva det
fantastiska med cricket både på och av plan.
Att bygga upp svensk cricket mot 2025
Ja detta med att bygga upp rutiner, struktur, tydliga kommunikationskanaler, osv så
att vi som organisation blir ENADE och inte jobbar emot varandra eller åt olika håll,
det kommer inte av sig självt. Det kräver mycket samarbete och förståelse för
varandra. Vi har vid det här laget blivit en rätt stor organisation och vi har blivit det
på en extremt kort tid.
Som vi från förbundets sida ser det så finns det ett oerhört stort behov av att skapa
gemensamma mål, att höja kompetensnivån kring möjligheterna och kraven av att
vara en formell del av svensk idrott och ta stöd från våra distriktidrottsförbund i det
arbetet. Detta förutsatt att vi även fortsättningsvis vill ingå i svensk idrott och vara
med i Riksidrottsförbundet (RF). För med detta medlemskap kommer krav och
skyldigheter som är oerhört viktiga att respektera. Ett medlemskap i RF är inte en
självklarhet, utan kräver att alla klubbar och förbund lever upp till dessa krav.
Genom kontakterna ni har med era distriktidrottsförbund har ni möjlighet att lära er
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föreningslära, bygga er förening starkare och utveckla ert ledarskap – en möjlighet
som vi verkligen uppmanar er att utveckla. De är en stor resurs för er förening.
Vi uppmanar till respektfullhet mot varandra
Vi på kansliet har vid det här laget jobbat i fyra månader och vi kan se mönster som
gör oss mycket oroliga över svensk crickets framtid som medlem inom
Riksidrottsförbundet. Vi kan läsa och höra elaka påhopp på klubbar, medlemmar och
förbund och det sprids osanningar på Facebook, genom mail och att rykten sätts
igång. Det målas upp en bild av SCF och förbundsarbetet som inte stämmer i dessa
flöden och blir det ofta bara en sida som presenterar en bild av hur saker och ting
ligger till. Vi själva har blivit kallade rasister, onödig personal, mm. Kommentarer om
oss, styrelsen och andra klubbar som är både kränkande, respektlösa och splittrar
svensk cricket snarare än stärker.
Respektlösa kommentarer har vi även börjat få in rapporter från matcher om. Detta
gör oss mycket oroade över utvecklingen som sker på cricketplanen och ligger långt
bort från cricket som den gentlemans sport den bör vara. Detta är något att ta på
stort allvar och något var och en av oss behöver ta ansvar för.
Det förekommer även mailutskick där det väljs att lyftas ut enstaka delar ur ett större
sammanhang så att bilden blir missvisande om hur saker och ting går till på
förbundet. Ett exempel är att löneuppgifter om en av våra anställda spridits, det är
mycket olyckligt då detta är emot den personliga integriteten och något vi helt tar
avstånd ifrån. Vi betalar avtalsenliga löner utifrån det branschavtal som finns mellan
idrottens egen arbetsgivarorganisation (dvs Arbetsgivaralliansen) och
arbetstagarorganisationerna (främst Unionen). Det är viktigt att värna den personliga
integriteten så personals lön är INTE offentliga uppgifter. Läs gärna mer om detta
här:
http://www.svenskidrott.se/Juridik/Foreningskunskap/Foreningskunskap/Oppenheti
enforening-safunkardet?
När det gäller de projektmedel vi blivit tilldelade i år, vad vi gör på kansliet, osv så
kommer vi beskriva det mer efter hand, både vad gäller syftet med våra insatser och
vad som sker och planeras för, så att ni vet vad som görs för er.
Ekonomin
Det pågår även ryktesspridning om att pengar förskingrats av styrelsen, detta helt
utan, vad vi sett, någon tillstymmelse till bevis. Jag vill påminna om att förbundets
ekonomi granskats av en auktoriserad revisionsbyrå (Grant Thornton) så sent som i
början av året och de fann INGA oegentligheter.
Ekonomin och de ökade anslagen som cricket får från Riksidrottsförbundet är en av
de delar som återkommande lyfts i sociala medier och där det finns en ton av att just
oegentligheter pågår på förbundet. Frågan är naturligtvis av största betydelse. Jag
har full insyn i ekonomin, rapporterar till styrelsen och allt är helt i sin ordning kan
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jag garantera. Och jag vill förtydliga att de medel som vi beviljats från
Riksidrottsförbundet är så kallade riktade medel. Med andra ord, vi får olika ”potter”
pengar för olika ändamål vi ska göra eller fokusera på, vi får alltså inte en
klumpsumma att fördela hur vi vill. I år handlar det om pengar för inkluderings- och
integration, för Idrottslyftet, för att skapa struktur för att utveckla ledarskapet i
svensk cricket (på föreningsnivå) samt en summa för landslaget. Detta är viktigt att
också känna till att Riksidrottsförbundet inte godkänner att dessa medel går direkt till
er föreningar utan ska användas till att bygga upp hela förbundets verksamhet, samt
ge stöd till de delar som vi och Riksidrottsförbundet identifierat. Tidigare har det
skett att idrottsförbund felaktig använt pengar till annat än vad som var avsett, men
Riksidrottsförbundet har skärpt sin insyn och sina krav och SCF måste följa dessa
krav. Detta är positivt, detta är en trygghet även för er i föreningarna att veta att RF
håller ögonen på vad vi gör med pengarna, så att inget kan användas för fel ändamål.
Vi kommer självklart presentera en sammanställning av hur vi fördelat pengarna, vi
återkommer om det. Om ni trots detta misstänker att ekonomin missköts har ni som
medlemmar i förbundet rätt att vända er till förbundets revisorer med begäran om
en kontroll. Revisorn har alltid rätt att när som helst få ta del av samtliga handlingar.
Distrikt eller inte – oavsett så uppmuntras att ni samarbetar
Förutom ekonomin är distriktsfrågan en aktuell fråga. Vid årsmötet i februari
beslutade ni föreningar att ett eventuellt bildande av så kallade
Specialidrottsdistriktsförbund (SDF) kan bli aktuellt först efter att styrelsen gjort en
utredning för att lyfta fram för och nackdelar. Därefter är det årsmötets uppgift, efter
rekommendation från styrelsen att besluta om eventuellt bildande av cricketdistrikt
(SDF). Det är dock viktigt att lyfta fram att OM det ska finnas distrikt (SDF) inom
Svensk cricket så ska det gälla hela landet, inkludera alla föreningar i respektive
distrikt och alla distrikts stadgar inklusive uppdrag och ändamål ska se likadan ut
oavsett var i landet och vilka föreningar som ingår. Frågan om att bilda en struktur
med SDF är en fråga för hela Svenska Cricketförbundet och enstaka föreningar kan
juridiskt inte själva besluta om de ska bilda ett SDF på egen hand. Detta är så det ser
ut i Svensk Idrott och som vi inom Svensk Cricket därför behöver rätta oss efter.
Frågan om vi inom Svensk Cricket ska ha SDF eller inte är komplex, det finns fördelar
men också många nackdelar. Det är viktigt att göra en kartläggning där vi visar både
på fördelarna och nackdelarna. Det är också viktigt att vi lyssnar på vad andra
idrotter inom Svensk Idrott har för erfarenheter, där det är väldigt många som har
problem att få sina distrikt att fungera bra. Därför är det många av de andra
idrottsförbunden som försöker förändra och många provar nu färre distrikt än
tidigare för att se om det fungerar bättre. Det är viktigt att känna till att ett distrikt
kräver mycket ideellt och administrativt arbete, en egen styrelse, ha årsmöten, osv.
Det finns heller inga större summor att ansöka om för SDF: en.
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Frågan om syftet med distrikt är väldigt viktig att ställa sig. Man kan kortfattat säga
att SDF inom Svensk Idrotts är tänkta att:
-

vara en brygga mellan föreningar och förbund för att hela förbundet ska
stärkas och utvecklas i en gemensam färdriktning
representera alla cricketföreningar i ett distrikt i samtalen med kommunerna,
distriktidrottsförbunden, m fl
skapa gemensamma aktiviteter i distriktet, så som läger, utbildningar, mm

Allt detta går jättebra att göra även utan att bilda SDF. Avslutningsvis och som också
är bra att känna till, om Svensk Cricket vid ett årsmöte beslutar att vi ska ha SDF så är
detta en process som tar tid att genomföra då alla föreningar i hela landet ska vara
med i detta arbete, vi ska bestämma hur distrikten rent geografiskt ska vara
uppdelade, vad distriktens ska ansvara för och göra, mm.
Att ni föreningar samarbetar är oerhört positivt och något vi från förbundet verkligen
uppmuntrar! Inte bara när det gäller kontakten med kommun och
distriktidrottsförbund men även för att öka samarbetet mellan er cricketföreningar
kring utbildningar, läger och annat som utvecklar era föreningar och stärker Svensk
Cricket. Däremot behöver vi som organisation fatta kloka och väl genomtänkta beslut
kring de mer formella formerna för detta samarbete, inte bara ur ett kortsiktigt utan
även långsiktigt perspektiv. Vad som är bäst för hela Svensk Cricket i hela Sverige?
Vi ser mycket fram emot att prata mer med er om bland annat den här viktiga frågan
senare i år men jag hoppas att detta lite längre svar ger lite mer inblick i strukturen
med Specialidrottsdistriktförbund. Jag vet att det är många begrepp och inte alltid
lätta att förstå ens för mig som jobbat inom Svensk Idrott i över 10 år. Därför blir
utredningen om detta viktig även som en möjlighet för oss alla att lära oss mer om
både Svensk Idrott i stort men också då om distrikten.
Vår arbetssituation och närmaste planer på kansliet och i styrelsen
Vi ”släcker fortsatt bränder” och vi har så många konkreta planer på hur vi
tillsammans ska bygga ett starkt och hållbart svensk cricket men samtidigt blir
klimatet mer och mer splittrat. Denna skulle jag säga har intensifierats senaste tiden
och med detta kommer en oro av vart detta är på väg för svensk crickets skull. Vi har
tät och nära kontakt med Riksidrottsförbundets olika avdelningar för att säkerställa
att vi på förbundet gör rätt och RF hålls informerade om olika situationer och
ärenden som uppkommer och RF är ett stort stöd för oss då vi är ett så nytt förbund,
som inte har rutiner, struktur eller all kompetens själva. Vi arbetar för er föreningar,
vi vill se att svensk cricket ska blomma nu och i framtiden. Vi lägger ner ett stort
arbete på detta.
Det krävs att vi alla VILL mötas och att vi vill och anstränger oss att förstå varandras
situationer. Ni klubbar och vi på förbundet kompletterar varandra och vi vill ju svensk
crickets bästa. Vi på kansliet har arbetet långt över vad vår arbetstid säger sedan vi
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började och vi tvingas fortsatt arbeta på reaktiv basis för att jobba undan allt akut.
Att vi inte direkt svarar på era samtal eller mail beror inte på att vi inte vill, vi hinner
helt enkelt inte göra allt på direkten. Mängder av rapporter, ligaspel, skapa rutiner,
struktur, hantera bokföringen, mycket mail och telefonsamtal med er föreningar,
med kommuner, med distriktidrottsförbund, med RF, med ICC, osv tar otroligt
mycket av vår tid på kansliet och för styrelsen. Vi vill både finnas för er i nuet men vi
måste också lägga ut en färdväg mot framtiden och få tid att börja arbeta i den
riktningen. Vi längtar nu till att få tid att börja möta er och prata mer om svensk
crickets framtid – en resa som vi gör tillsammans. Vår första träff sker i Skåne i slutet
av maj i samarbete med Skåneidrotten, och därefter ska vi ha ett antal ytterligare
regionala träffar för att till hösten påbörja våra Utvecklingsträffar med er klubbar
som jag nämnt tidigare. Mer om detta kommer framöver.
Vi, både styrelse och kansli, jobbar för er och betänk allt som gjorts de senaste åren –
hur cricket vuxit. Det är väldigt positivt att sporten sprids men det innebär också en
stor omställning för de som jobbar på förbundet, både styrelse och kansli. Det jag
möter när jag träffar och har kontakt med styrelsen är ett stort engagemang för att
lyfta sporten i hela landet och de gör ett otroligt arbete helt på ideell tid. Styrelse och
kansli kommer bli än bättre på att kommunicera så ni vet vad vi gör, det kommer! Vi
fattar emellanåt beslut som inte alla tycker är bra eller rätt, ställ frågan, ge oss
möjlighet att bemöta det.
Vi har precis skrivit en artikel om cricket i en idrottstidning och att få sprida kunskap
om vad cricket är, svensk crickets framväxt, det glada mottagandet när vi möter
människor som inte hört så mycket om cricket är oerhört stimulerande och kul.
Svensk cricket har stor möjlighet att blomma! Låt oss respektera varandra och se
varandra som resurser på den resan och göra resan ihop.
Vi återkommer inom kort igen med information om Idrottslyftet, SM-veckan, vår nya
cricketkarta mm. Så mycket roligt på gång ute i cricket-Sverige! Vi ses på eller utanför
planen.
Allt gott!
Varma hälsningar,

Ulrika Lingslunde, generalsekreterare
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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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