Svenska Cricketförbundet

Kansliets planering
Efter att vi på kansliet under de första sju månaderna av 2017 ägnat mycket av våra tid till att
kartlägga förbundets nuläge och behov, bygga nätverk samt börja skapa en hållbar struktur
och tydliga rutiner för förbundet är vi nu redo för nästa steg. Vi på kansliet har tagit fram
förslag på planer för hösten 2017 samt för 2018, dessa har godkänts av förbundsstyrelsen
och nu är det full fart framåt. När det gäller 2018 så har vi ansökt om bidrag för olika projekt
till Riksidrottsförbundet, för dessa och för medel från ICC inväntar vi besked under
oktober/november. Så viktigt att notera att planerna för 2018 kan komma att justeras
beroende på hur mycket bidrag vi beviljas.
En del i att bygga en hållbar struktur är att vi just nu bildar två arbetsgrupper,
”tävling/landslag” samt ”utbildning/utveckling”. Dessa med syfte att samla kompetens och
olika perspektiv att ta hjälp från i vårt arbete att bygga just ett hållbart, välorganiserat och
blomstrande förbund. Dessa grupper blir viktiga ”bollplank” för oss och förutom kontakter
inom svensk cricket kommer vi även ta hjälp av RF, ICC Europe, andra SF
(specialidrottsförbund) och andra samarbetspartners som kan hjälpa oss i vårt
utvecklingsarbete inom dessa viktiga områden. Det finns så mycket erfarenheter och
kunskap som kan hjälpa oss, och vara med på resan, framåt – mot 2025! Mer om dessa
arbetsgrupper framöver.
Fokus det kommande året:
- Att fortsätta arbetet med att skapa ett ”vi” inom svensk cricket och bygga en stabil och
hållbar organisation, där dialog och kommunikation är centrala delar för detta.
- Planera och genomföra aktiviteter för 2018-2019 med en röd tråd mot #svenskcricket 2025

2017 (hösten):
Aktiviteter:

•
•
•
•
•
-

Kommunicera med föreningarna: nyheter, filmsnuttar, hemsida och sociala medier.
Genomföra Utvecklingsträffar, på 7 platser i landet
Bilda och komma igång med arbetet i Arbetsgrupp tävling/landslag
Bilda och komma igång med arbetet i Arbetsgrupp utbildning/utveckling
Planering av ligan 2018 (i samråd med arbetsgrupp tävling/landslag):
Seniorligans olika divisioner
Inomhusliga seniorer med semi- och final under SM-veckan (inomhus i mars)
Svenska Cricketcupen med semi- och final under SM-veckan (utomhus juli)
Damliga
U17-liga utomhus
Ungdomsliga inomhus (jan-mars)
Veteran (Over 40) - liga eller cup
Sanktionering av lokala cuper och turneringar, tex U13 / U15 cuper
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Planering landslagsverksamhet 2018 (i samråd med arbetsgrupp tävling/landslag)
Utbildningar hösten 2017 samt 2018: genomföra respektive planera (i samråd med
arbetsgrupp utbildning/utveckling)
Administration av Idrottslyftet samt planering inför 2018
Planering av ungdomsverksamheten 2018 – läger/aktivitetsdagar
Planering och genomförande av ungdomscricket inomhus samt 2 platser utomhus
Översyn av distriktsfrågan (arbetas bl a på utvecklingsträffar och via enkät).
Kartläggningsarbete för ”Reimagine cricket: nya former av cricket”, i samverkan med
ICC och andra cricketnationer (project Wildfire)
Hemsidan: uppdatera med mallar och verktyg samt mer information
Genomföra utbildningsdag med valberedningen
Planering av årsmöte 2018
Genomföra internrevision

Samt att vi behöver lägga en stor del av vår tid på löpande administration och
organisationsfrågor, så som:

•
•
•
•
•
•

Diverse rapporter och redovisningar till exempel till RF/ICC
Bidragsansökningar RF/ICC
Bokförings- och budgetarbete
Personaladministration
Styrelsemöten
Möten, mail och telefonkontakter löpande

2018
Aktiviteter:
Följande aktiviteter är endast planer i dagsläget, då vi ännu inte vet hur mycket
medel vi kommer få från RF samt ICC för 2018. Under oktober/november beräknas
besked från RF samt ICC. De projekt vi ansökt till RF för ligger till grund för mycket av
det utvecklingsarbete vi planerar för 2018-2019. Dessa planer kommer sedan föras
dialog med föreningar kring under t ex Utvecklingsträffarna.

•
•
•

Administration av Idrottslyftet: återrapportering 17 + ny period 18
Planering och genomförande av årsmöte 2018
Utbildningar: genomförande 2018, planering för 2019 (i samråd med arbetsgrupp
utbildning/utveckling)
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•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Framtagande av Utvecklingsplan (arbetsgrupp utbildning/utveckling)
Ligan 2018 - planering och genomförande:
- Seniorligans olika divisioner
- Inomhusliga seniorer med semi- och final under SM-veckan (inomhus i mars)
- Svenska Cricketcupen med semi- och final under SM-veckan (utomhus juli)
- Damliga
- U17-liga utomhus
- Ungdomsliga inomhus (jan-mars)
- Veteran (Over 40) - liga eller cup
- Sanktionering av lokala cuper och turneringar, tex U13 /U15 cuper
Planering ligan 2019 (i samråd med arbetsgrupp tävling/landslag)
Planering och genomförande Utvecklingsträffar (hösten)
Skapa aktiviteter för att ”Reimagine cricket”: testa nya former av cricket, i samverkan
med ICC och andra cricketnationer
Skapa projekt och aktiviteter för att inkludera tjejer/damer: t ex damliga, ut i skolor,
bilda landslag
Genomförande av ungdomsaktiviteter, t ex:
- Ungdomsläger/aktivitet (juni/juli och nov/dec): 5 orter
Landslagsarbete (i samråd med arbetsgrupp tävling/landslag):
- Seniorer herrar
- U17 – inför registrering ICC (U19) 2019
- Damer – inför registrering ICC 2019
Ge stöd till föreningar t ex vid kommunkontakter, distriktidrottskontakter, kring
utvecklings- och anläggningsfrågor
Genomföra utbildning för valberedning
Möte distriktsidrottsförbunden (Skype)
Påbörja strategiarbete för sponsring

Samt att vi behöver lägga en stor del av vår tid på löpande administration och
organisationsfrågor, så som:

•
•
•
•
•
•
•

Diverse rapporter och redovisningar till exempel till RF/ICC
Bidragsansökningar RF/ICC
Bokförings och budgetarbete
Möten, mail och telefonkontakter
Kanslidagar vår + höst
Styrelsemöten samt förbundsutvecklingsprocess med nya styrelsen
Personaladministration
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