
Protokoll – Styrelsemöte Svenska Cricketförbundet, 18 december 2022 

Närvarande – Tariq Zuwak, Lina Berglind, Sanjay Kumar, Atiqur Rahman, Sneha Sengupta, Tripty 

Karwal, Ahsan Ashfaq 

Adjungerad - Monica Söderberg (GS). 

1. Tariq öppnade mötet och beslutade att i mötet gå igenom de frågor som styrelsen har till 
GS/Kansliet först och sedan diskutera de beslutsfrågor som GS har lyft till styrelsen.

2. Styrelsen har, efter begäran till GS, nu mottagit ett antal ingångna avtal och återkommer till GS 
om de har frågor på dessa.

3. Styrelsen saknade ett avtal på Ligabollar för kommande säsong och efterfrågade uppdaterad 
information vilket GS gav. SCF har ingått avtal med CricClubs som kommer att leverera bollar samt 
sponsra våra 3 landslag med kläder under tiden 2023–2025. GS bekräftade att bollarna är 
beställda och kommer i god tid inför säsongsstart. Provbollar finns på kansliet. Vi kommer även 
beställa en mindre mängd bollar från Scandicricket som skall testas och utvärderas under 2023.

4. Workshop med styrelse och kanslipersonal spikas till 20–21 januari i Stockholm. Samtliga ses vid 
lunch på fredagen på Kansliet i Idrottens Hus för lunch och arbete under eftermiddagen. Middag 
för de som vill på kvällen. På lördagen jobbar styrelse samt GS vidare med en styrelsedag på 
Idrottens Hus. GS får i uppdrag att hantera planeringen av det praktiska. Agenda beslutas i samråd 
med Tariq och Lina.

5. Styrelsen vill gärna arrangera Föreningsträffar på olika orter så snart som möjligt där styrelsen 
träffar föreningarna. Tariq föreslog styrelsen att samtliga i styrelsen till nästa möte tar med förslag 
på datum för dessa träffar i de olika regionerna i Sverige.

6. Styrelsen undrar över vad som gäller för de klubbar som har kvar sina hemsidor på IdrottOnline. 
Ahsan undrar om det går att nyttja samma plattform som SCF eller finnas som en ”undersida” till 
förbundets hemsida. GS meddelade att det i höstas var 13 föreningar kvar som ännu inte lämnat 
IOL. Dessa föreningar fick mejl från kansliet och råd på lämpliga plattformar att välja istället. GS 
fick i uppdrag att skicka mejl till föreningarna och tipsa om ytterligare erbjudande om det är någon 
som ännu inte har bytt från IOL.

7. Styrelsen har sedan tidigare fastställt att firmateckning för Svenska Cricketförbundet görs av 
Ordförande Tariq Zuwak, Kassör Lina Berglind, och GS Monica Söderberg .

8. Attestordningen diskuterades och styrelsen beslutade att ge GS Monica Söderberg, rätten att 

attestera fakturor upp till 15,000 SEK, förutom fakturor som kopplas till henne själv.  Styrelsen 

beslutade även att Ordförande Tariq Zuwak och Kassör Lina Berglind kan attestera fakturor 

individuellt upp till 50 000 SEK.  För fakturor över 50 000 SEK behövs två signaturer i 

kombination av endera Monica Söderberg, Tariq Zuwak och Lina Berglind.

9. Frågan om arbetsordning togs upp till diskussion. Då tid inte medges i detta styrelsemöte att gå 
igenom samtliga detaljer, föreslog Tariq att detta behandlas på workshopen i januari efter att 
styrelsen har läst igenom nu gällande arbetsordning.



10. Diskussion kring Tävlingsbestämmelserna. Styrelsens syn på kansliets mandat och kansliets 

upplevelse att de tidigare fattade styrelsebeslutet att ändra kansliets kommunikation till 

föreningar komplicerar arbetet runt Tävlingsverksamheten och väcker frågor hos föreningarna. 

Tariq meddelar att detta kommer klargöras vid styrelsens livemöte med föreningarna den 19 

december. Beslut togs att GS skall skapa en länk och skicka ut till samtliga föreningar inför 

föreningsmötet. Kopplat till Tävlingsverksamheten lyftes frågan om den stora mängd föreningar 

som underlåtit att betala förra säsongens ligaavgift (2022). Beslutades att GS skall uppdra åt RF 

Ekonomi att skicka om fakturorna alternativ skicka påminnelse snarast. 

11. Styrelsen har tidigare beslutat att nya föreningsansökningar skall godkännas av styrelsen. GS har 

lämnat 4 ansökningar till styrelsen. Styrelsen beslutade att, mot bakgrund att dessa föreningar 

uppfyllt alla kriterier, godkänna dessa 4 föreningar med villkoret att medlemsavgiften först 

betalas. 

12. Styrelsen diskuterade kansliets förslag till uteslutning av den förening som under flera år inte har 

varit aktiv i ligorna och heller inte betalat medlemsavgift under 2022. Med hänvisning till 

stadgarna beslutade styrelsen att inte utesluta Afghan National Fred Förening nu. 

13. Beslut om tid för ordinarie årsstämma 2023 fattades. Det fastställda datumet är 19 mars 2023. 

Platsen fastställdes efter diskussion till Stockholm. GS fick i uppgift att kommunicera kallelse till 

ordinarie förbundsmöte till samtliga föreningar senast 19 december. 

14. Budgetförslaget för 2023 diskuterades. Styrelsen efterfrågade den verksamhetsinriktning vilken 

låg till grund för detta budgetförslag. GS har skickat föreslagen Verksamhetsinriktning till 

styrelsen. Tariq föreslår att detta förslag bearbetas i av Ordförande, Kassör & GS för ett slutligt 

förslag till styrelsen. 

15. Styrelsen vill åter-aktivera Strategiprojektet igen och fattade beslut om att ge projektledaren i 

uppdrag att återuppta arbetet. 

16. Ordförande efterfrågade uppdaterad information om ECN och dess turneringar. Datum är inte 

satta definitivt än, men de preliminära datumen ligger ungefär i tid som SM-veckan. GS får i 

uppdrag att förmedla informationen vidare till styrelsen. 

17. Ordförande avslutade mötet. 

 

 

Atiqur Rahman   Tariq Zuwak 

Sekreterare    Ordförande 

 

 

Ahsan Ashfaq    

Justerare 


