
Presentation valberedningen 
2022 årsmöte 27/3



• Namn: Prabakaran Rajasekaran, 37

• Föreningen: Borlänge-Falun Cricket

• Yrke: Tjänsteman-Region Dalarna

• Utbildning: MSc-AI & MSc-Mikrodata Analysis

• Medborgarskap: Svensk

• Ursprung: Indian - Tamilnadu - Thanjavur.

•

• Styrelse-och valberedningen Erfarenhet: Sedan 2014 till 
nu Kommunen, Regionen och National nivå i politisk org. 
Sverige.

• Fritidssysselsättning: Cricket, volleyboll, Gymmet och 
Fjällvandring alpin nivå minst 250-350 kms /2-3 veckor på 
varje År.



• Namn: Pernilla Elmesiöö
Jobbar på som ambulanssjukvårdare

•
Medlem i Guttsta WCC, spelat familjecricket sedan 2012

•
Gift 7 barn, varav 5 spelar aktivt.

•
Tidigare idrotter, fotboll, handboll, golf, dragkamp & tennis

•
Har för närvarande 4 styrelseuppdrag och 4 kommittéer.

•
Har genomgått SISUs utbildningar i styrelsearbete och styrelse 
Akademien. Hoppas snart vara certifierad för styrelsearbete.

•
Året i valberedningen har varit lärorik, ser många 
förbättringsmöjligheter som jag tar med till nästa år.

•



• Namn: Eric Folker

•
Jobbar på som National Key Account Manager på Royal 
Greenland

•
Ordförande i Malmöhus Cricket Club

• Varit med och startat SCF 1990 samt varit aktiv i SCF styrelse i 
8 år, representerat Sverige i cricket i 65 landskamper

• Har aktivt promotat cricket i över 40 år i olika sammanhang bla
tredje gången som ledamot i valberedningen, aktiv i 
landslagsuttagningar mm

•
Gift 2 barn

•
Tidigare idrotter, fotboll, golf, fäktning

•
Har för närvarande 2 styrelseuppdrag och 3 kommittéer.

•



Valberedningens uppgift samt vad har vi gjort?
1. Enligt varje årsmöte skall det väljas en valberedning och detta väljs av en majoritet av årsmötets klubbar varje år

2. Vad är syftet med att ha en valberedning?

1. Det är i stort sett omöjligt för en enskild klubb att sätta sig in och bilda sig en uppfattning om varje enskild 
kandidat som blir nominerad

2. Det är således valberednings uppgift att ta fram ett förslag till näst kommande årsmöte vilka personer eller vilket 
team som vi tror har störst potential att driva svensk cricket framåt. Att intervjua alla de som ansöker samt vi 
bilda oss en klar bild på vilka som vill fortsätta i sitt styrelse uppdrag eller ej.

3. Vidare deltar vi på den nuvarande styrelsens möten för att bilda oss en uppfattning vad som fungerar bra eller 
mindre bra och vilka förbättringspotentialer det finns. Vi får också en tydlig bild vilka personer / profiler vi tror 
skulle kunna passa in i en kommande styrelse.

4. Vad har vi gjort?

1. Vårt uppdrag började redan konkret i somras då vi var närvarande på vårt första styrelse möte och har 
sedan dess fortsatt att vara med vid regelbundna tillfällen fram till februari månad

2. Sedan september har vi samlat in information och intervjuat samtliga personer som har haft behörighet att 
sitta i en styrelse.

3. Har även haft möte med Bengt Jönsson som har jobbat tillsammans med styrelsen som ett stöd / support 
funktion från RF för att få hans bild av hur styrelse arbetet har fungerat.

4. Vi har sedan haft många möten där vi diskuterat fram och tillbaka för att få fram det team de kandidater 
som vi tror skulle kunna bilda en styrelse med ”rätt” kompetens nivå, samarbetsförmåga, lojalitet, drivkraft 
och ödmjukhet. Kort och gott ett balanserat team som har bäst potential att lyckas

5. Se appendix längst bak i presentationen gällande vad SCF stadgar säger om valberedningens uppgift / er













Valbara nomineringar dock ej förslagna av 
valberedningen :

Manu Lund                         Manuj Jadvest

Nagendra Siddoutam Nikki Loonker

Faique Bin Arshad Usman Mughal
Har inte skickat in bild























Appendix: Kapitel 4 - Valberedning

• 1 § Sammansättning m.m. Valberedningen består av ordförande samt två övriga ledamöter valda av årsmötet. Valberedningen ska bestå av både kvinnor och män. Valberedningen ska inom sig utse vice 
ordförande samt tillsätta sekreterare. Valberedningen ska sammanträda när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer.

•
2 § Åligganden Valberedningen ska bereda valen inför årsmöte och ska i detta arbete fortlöpande följa styrelsens, nämndernas och revisorernas arbete. I valberedningens uppdrag ingår att • senast fyra 
månader före årsmötet fråga dem vilkas mandattid utgår om de önskar kandidera för kommande mandatperiod, • senast tre månader före årsmötet, meddela röstberättigade organisationer vilka som står 
i tur att avgå och namnen på dem som har avböjt omval samt begära in förslag på kandidater, och • senast tre veckor före årsmötet skriftligen meddela röstberättigade organisationer sitt förslag 
beträffande varje val som beretts enligt 3 kap. 6 § samt meddela namnen på de kandidater i övrigt som föreslagits till valberedningen De som ingår i valberedningen får inte obehörigen röja vad de i denna 
egenskap fått kännedom om.

•
3 § Förslag och nominering Föreningar har rätt att, senast två månader före årsmötet, till valberedningen lämna förslag på personer förbereda valen enligt 3 kap. 6 §. Kandidatnomineringen vid årsmötet 
inleds med att valberedningen meddelar sitt förslag till nominering beträffande varje val, och att ombud har rätt att nominera kandidater som är inlämnade till valberedning enligt 4 Kap., 2 § och som inte 
har föreslagits vid stämman. Inga nya nomineringar ska tillåtas på stämman utan särskilt skäl

•
Valberedningen har under året haft många gemensamma möten via teams

• När styrelsen haft sina möten har vi varit närvarande för att se deras arbete i styrelsen.

• Alla nominerade har vi säkerställt att de är valbara enligt SCF stadgar.

•
7 § Valbarhet

• Valbar är varje person som är medlem i en till förbundet ansluten förening och är permanent bosatt i Sverige.

• Ledamot får ingå i samma organ, valt av årsmöte, under sammanlagt tolv år.

• Ledamot av styrelsen är inte valbar som revisor eller revisorssuppleant, eller till ledamot i valberedningen. Arbetstagare hos förbundet får inte väljas till ledamot av styrelsen eller valberedningen. 
Arbetstagare inom RF:s organisationer får inte vara revisor eller revisorssuppleant.

•
Alla nominerade har vi intervjuat, de som sökte ordförandeskapet var hela valberedningen med och ledamot platserna delade vi upp oss att intervjua.

• Efter att vi intervjuat alla pratade vi igenom alla kandidater och efter det röstade vi fram de kandidater vi nominerade.

• Vi har haft diskussioner och tyckt olika, men slutresultatet är vi överens om.

• Valberedningen vill ha en blandad sammansatt grupp som kan komplettera varandra, har tid och viljan att utveckla förbundet med de kommande utmaningarna.

•
Vi i valberedningen har lärt oss mycket på vägen och ser möjligheter till utveckling av vårt arbete.

• Hoppas att vi får fortsatt förtroende att jobba ihop. : Prabakaran och Eric är endast valda till årsmötet 2022. Val 1 ordförande på 1 år och en ledamot på 2 år skall röstas fram på årsmötet 27/3.

• Sist men inte minst vill vi tacka alla som ansökt. Det har inte varit lätt att ta fram de förslag som nu presenteras , det har varit många kompetenta personer som ansökt.


