
 
 

Svenska Cricket Förbundet Styrelsemöte 
 

1. Mötet öppnas 
Datum och tid för mötesöppnande: 2022-11-30 kl: 16:15 

 

2. Närvarolista:   
Tariq Zuwak, Sanjay Kumar, Atiqur Rahman, Sneha Gupta, Ahsan Ashfaq, Lina Berglind, Monica 
Söderberg, General Sekreterare, Svenska Cricketförbundet. 

 

3. Val av mötesfunktionärer 
Till ordförande för mötet valdes Tariq Zuwak, sekreterare Atiqur Rahman och justerare Tariq Zuwak. 

 

4. Mötet med RF 8/12 
SCF fick en inbjudan till ett möte från RF där de beskrivit förbundets situation bekymrande. I samråd 
med SCF erbjöd RF mentorsstöd (Bengt Jönsson) till förbundet för en period av 1 år, dvs november 
2021 – oktober 2022. Bengt lämnade sin slutrapport till RF och på förekommen anledning önskar RF 
möta cricketförbundets styrelse den 8:e december.  

Beslut: Styrelsen fick slutrapporten skickad med i kallelsen och tycker det är något som ska delges 
även medlemsföreningarna. Styrelsen beslutade att ordna en videokonferens med klubbar att meddela 
om mötet med RF samt delge underlag. Videokonfernsen planeras preliminärt den 6e december 
klockan 18.30. Atiq kontaktar Waldo för att få tillgång till ett Teams konto.  

 
5. Klubbanmälan till Ligorna 2023 och tävlingsbestämmelse 

Ett stort antal frågor har kommit från föreningarna gällande vilka deadlines som gäller för anmälan till 
ligorna, klubbytet, spelarövergångsavgiften på 750 kr eftersom det är i direkt strid med gällande 
tävlingsbestämmelserna. I gällande bestämmelserna anges andra deadlines och ingen avgift alls för 
klubbytet. Nya bestämmelserna är inte klara än. Hur hanterar vi dessa? 

Beslut: Styrelsen beslutade att gällande bestämmelser gäller fram tills nya bestämmelser godkänts och 
är klara. Det innebär för visso en kortare ledtid mellan anmälningsdatum och datum för 
schemapublicering.  

 

6. Överlämning av dokument från tidigare styrelse  
Har efterfrågad en överlämning från tidigare styrelsen och för det har ett par mail skickats till Dinesh 
Adhikari som var tidigare ordförande. Mail har skickats till hans privata mail. Än så länge har inga 
avtal eller dokument lämnats från tidigare styrelsen. Vad gör vi? 

Beslut: Monica uppmärksammade att Dinesh även använder en tredje mail som vi Styrelsen avvaktar 
och ser om Dinesh kan återkomma med ett svar.   

 
Mötet avslutas 
 
 
Protokollförare:   Justerare: Skriv text här

Atiqur Rahman
Stämpel


