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Propositioner 
 

1. Ligastrukturer för samtliga format (T20, T10 och Longer format) är definierade i 
Tävlingsbestämmelser. E ersom ligastrukturen har ändrats e  stort antal gånger de 
senaste åren anser styrelsen a  det finns behov för e  stabilt och stadigvarande 
ligasystem. Därmed anser styrelsen a  alla nya beslut om ligastruktur (inklusive ändring 
av ligastruktur) sker endast på ordinarie årsmöte och beslutet implementeras året e er 
(dvs. in den kommande säsongen).  
 

Kapitel 8 1§,  
Förbundets tävlingsverksamhet ska genomföras i enlighet med av förbundsstyrelsen 
fastställda tävlingsregler och fa ade beslut. 
 
ersä s med  
 
Kapitel 8 1§ 
Förbundets tävlingsverksamhet ska genomföras i enlighet med av förbundsstyrelsen 
fastställda tävlingsregler och fa ade beslut. Beslut om ligastruktur fa as dock endast av 
ordinarie årsmöte och implementeras året e er. 

 

2. Under åren har flera mo oner inkommit som riktar sig ll vissa individer, ll exempel 
Azam Khalil, för a  ha ingå  i landslaget. SCF anser a  det är orä vist a  någon bra 
spelare hindras från a  vara med i landslaget bara på grund av en mo on. SCF föreslår a  
alla bra spelare ska ges en rä vis chans a  bli en del av landslaget. 
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3. Styrelsen har det y ersta ansvaret för hela förbundet. I alla organisa oner är styrelsen 
beslutsfa ande organ och ger riktlinjer ll kansliet som i sin tur arbetar opera vt och 
följer dem.  Styrelsen är förtroende valda och kansliet anställda som rapporterar ll 
styrelsen. I vårt förbund har en mo on som godkänts på årsmötet 2022 skapat en 
förvirring för såväl föreningar som för styrelsen och kansliet. Mo onen står som  P13.1 i 
årsmötesprotokoll från 27 mars 2022 som skapat förvirring inom förbundet framför allt 
med avseende på rollfördelningen mellan styrelsen och kansliet. Mo onen visade senare 
även vara i konflikt med förbundets stadgar och gällande organisa onsstrukturen där 
kansliet ska implementera och följa styrelsens besluts samt riktlinjer. Om klubbarna anser 
a  vi ska frångå gällande organisa onsstruktur som beskrivits ovan och i stället följer den 
nämnda mo onens linje behöver följande paragrafer ändras i stadgarna: 

 
Kapitel 6, 2§,  
8. säkerställa a  förbundets tävlingsverksamhet administreras enligt gällande tävlingsregler, 
ge llstånd ll na onella och interna onella tävlingar  
 
ersä s med  
 
Kapitel 6, 2§,  
8. säkerställa a  förbundets tävlingsverksamhet administreras enligt gällande tävlingsregler, 
ge llstånd ll na onella och interna onella tävlingar  
 
Samt a   
 
Kapitel 8 1§,  
Förbundets tävlingsverksamhet ska genomföras i enlighet med av förbundsstyrelsen 
fastställda tävlingsregler och fa ade beslut. 
 
ersä s med  
 
Kapitel 8 1§ 
Förbundets tävlingsverksamhet ska genomföras i enlighet med av förbundet fastställda 
tävlingsregler och fa ade beslut. Beslut om ligastruktur fa as dock endast av ordinarie 
årsmöte och implementeras året e er. 
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Motioner 

Inkomna mo oner – Svenska Cricke örbundets AGM 2023 
Mo on 1.1 – Seaside CC  

Personal som jobba med liga (League administrator) måste jobba på helger, e ersom alla SCF 
matcher spela på helgen.  

Styrelsens svar; Styrelsen föreslår a  stämman avslår mo onen med 
hänvisning ll a  Tävlingsverksamheten säkerställer regionala ligakomi éer 
som får hantera domarpoolen (ideellt arbetande) på uppdrag av 
Tävlingsansvarig. 

Mo on 1.2 – Seaside CC  

Personal som jobba i SCF office få inte delta i landslaget och ska inte vara blandat i nån 
ligastruktur. Det bara skapa massa onödiga konflikter. 

För exempel: Azam khalil som si er i office är inte neutral, han hjälper endast sin egen klubb och 
klubbar han är kompis med. Tack vare a  han si er i kansliet och är kollega ll 
u agningskommi een och landslagstränaren så ser han ll a  väljas själv ll landslaget och får 
även sina lagkamrater a  väljas.  Till exempel spelade 9 olika  spelare från Alby i landslaget under 
2021 och 6 olika i landslaget 2022 trots a   de inte fanns med bland top 50 enligt sta s ken.    

Styrelsens svar; Styrelsen anser inte a  de a är e  demokra skt förslag och 
föreslår stämman a  mo onen avslås. 

  

  Mo on 1.3 – Seaside CC  

 Styrelsen måste planera format och schema, kansliet ska bara se a  allt funkar när liga    börjat. 

Styrelsens svar; Styrelsen föreslår a  stämman avslår mo onen och föreslår 
a  ansvaret kvarstår på Tävlingsavdelningen. 

 

Mo on 2.1 – Malmö CC  

Kandidater ll SCFs styrelse 

Tidigare år var det all d praxis a  kandidater som ställer upp för val ll styrelsen all d 
närvarade på årsmötet. De a känner alla äldre klubbar ll i Sverige. De senaste åren har 
denna praxis frångå s och vid flera llfällen har kandidater som flera föreningar inte 
känner ll, valts i sin frånvaro.  
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Malmö CC föreslår a  det bör ställas krav på a  närvara på årsmötet ifall man ställer upp 
på val ll styrelsen, så a  man har möjlighet a  presentera sig ll föreningarna och 
eventuellt svara på frågor. Malmö CC föreslår a  de a krav ställs i stadgarna.  

Styrelsens svar; Styrelsen stödjer de a förslag och föreslår a  stämman 
godkänner mo onen. 

 

Mo on 2.2 – Malmö CC 

Neutrala domare 

Under säsongen 2022 dömdes long format matcher av endast en neutral domare, och inga 
neutrala domare användes alls ll U15 matcher.  

Malmö CC föreslår a  två neutrala domare bör döma alla long format matcher; och en 
neutral domare bör döma alla U15 matcher. 

Styrelsens svar; Styrelsen tycker a  de a är e  bra förslag. Dock avgör 
domar llgänglighet och budget om det kan genomföras. Styrelsen föreslår 
a  Tävlingsansvarig får i uppdrag a  utreda de a. 

 

Mo on 2.3 – Malmö CC 

 SCF long format 

Under 2022 spelades Long Format för första gången under det nya formatet. De a ledde 
tyvärr ll flera helt ensidiga matcher där lag från Allsvenskan spelade mot lag från lägre 
divisioner. Ensidiga matcher är inte roligt för vare sig laget som vinner eller förlorar. De a 
sänkte tyvärr kvaliteten på cricketen. 

Malmö CC föreslår a  minst två stycken long format divisioner återinförs - En division för 
lag i Allsvenskan och supere an, och en division för lag i lägre divisioner. 

Styrelsens svar; Styrelsen föreslår a  mo onen hanteras av styrelse och 
kansli i den ordinarie Tävlingsverksamheten. 

 

Mo on 2.4 – Malmö CC 

Spelplaner 

I SCFs spelregler och bestämmelser beskrivs tydligt vilka krav spelplaner ska uppfylla. 
Tyvärr e erföljs de a ej. Under 2022 har vi spelat bortamatcher på planer med wickets 
utan bails, med olikfärgade plastwickets, på planer utan scoreboard eller llgång ll 
va en. De a är inte acceptabelt. 
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Malmö CC föreslår a  SCF inför säsongen 2023 tydliggör kraven för spelplaner och ser ll 
a  dessa e erföljs. Samt a  man tydliggör och implenterar eventuell bestraffning ll de 
föreningar som inte uppfyller minimikrav. 

Styrelsens svar; Styrelsen föreslår a  denna fråga hanteras av 
Tävlingsverksamheten. 

 

Mo on 3.1 – Göteborg Royals 

No penalty should be given to the clubs, if they cannot send Umpire for matches. Office has to 
handle & responsible umpiring assignments and make sure Umpires are assigned from Umpiring 
pools/contracted umpires. 

Styrelsens svar; Styrelsen föreslår a  denna fråga hanteras av 
Tävlingsverksamheten. Tävlingsansvarig säkerställer a  det finns behöriga 
domare på plats samt a  det finns backup. 

 

Mo on 3.2 – Göteborg Royals 

 Office staff / SCF employees must not be a part of any club. This will avoid unnecessary and 
indirect influence in office decisions. 

Styrelsens svar; Styrelsen anser inte a  de a är e  demokra skt förslag och 
föreslår stämman a  mo onen avslås. 

 

 

Mo on 3.3 – Göteborg Royals 

Cancela on of the mo on/proposi on “Board proposal administra on of na onal league 
structure to be managed by office on recommenda on made by Karl Langston, Chairman 
Stockholm Cricket Club. AGM 2022”and adopt the new proposal: Administra on of na onal 
league structure to be managed by the office with board’s consulta on and approval where 
board has the authority for final verdict.  
Bakgrund  
Argumenten som framförades i föregående mo on är tvetydiga och står sig inte på en solid 
grund:-  
•  JPL-modell med endast 4 lag är e  mycket litet instrument för a  bedöma effek viteten i 

ledningen och betraktas som basen för a  lämna över hela tävlingsverksamhet (nästan 80 
klubbar) ll svenska cricket förbundskansli.  

•  JPL har en uppbackning av enorma övervakningsresurser jämfört med sin storlek samt 
betalda proffs medan de a inte är fallet för andra format.  

•  Poli sk inblandning:- De a oavsiktliga erkännande av den oe ska vana av den digare 
styrelsen har inte definierats i detalj i mo onen, om det innebär en benägenhet ll en särskilt 
grupp eller någon form av förmåner ll e  fåtal utvalda personer eller klubbar så skulle det 
for arande vara gil gt om inte kansliet blir helt neutralt. Kansliet kan inte betraktas som 
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neutralt förrän de avlönade anställda är anslutna ll en viss medlemförening, eller de själva 
också är kandidater för de förmåner/favoriter/möjligheter/resurser eller någon sådana sak, 
som de fak skt måste besluta/fördela eller bevilja ll andra.  

 
Till förmån för ny modifierad mo on  
•  Det har observerats förvirring i tolkningen av digare mo on, det verkar a  kansliet vill 

utöva obegränsade befogenheter och vill ta på sig liga administra on/tävlingsbestämmelse 
med full immunitet, utan samråd eller ifrågasä ande av Svensk cricket förbundsstyrelsen och 
det går mot förbundetsstadgar.  

 En reak on/feedback kunde ha framföras mot den dåliga hantering/anordning av ligan trots a  
digare styrelser vanligtvis drivade verksamhet med medlemsklubbarnas samtycke, vem skulle 

vara ansvarig om kansliet inte lyckas organisera ligan och vad kan åtgärder vidtas mot dem? Kan 
ansvariga tjänstemän sparkas med misstroendevotum?  

 
•  Svensk cricket har vuxit avsevärt i både storlek och komplexitet, vilket har resulterat i ökad 

inventarier med följdeffekter på officia ng och administra on, kanseliet borde involveras för 
a  lä a belastning från volontärer.  

Vi föreslår:  
• SCF:s styrelse tar ansvaret för den na onella tävlingsverksamhet med omedelbar verkan (om 
det är lämpligt för styrelseledamöterna, annars från säsong 2024).  
• Svenska cricket förbunds styrelse måste vidta åtgärder för a  involvera si  kansli för a  lä a 
belastning och påskynda arbetsflödet. 

Styrelsens svar; Styrelse tycker a  de a är e  bra förslag. Styrelsen är y erst 
ansvarig för hela förbundet och avser a  ta fram ramverk för delega ons- & 
arbetsordning för a  säkerställa a  kansliet kan sköta Tävlingsverksamheten.  

 

Mo on 4.1 – Ariana CC 

This mo on is to Add/change SCF Cons tu on! (Stadgeändring)  

Reasoning:  

League structure has been main issue for many years and one of core reason 
behind instability within SCF. Clubs are interested to adapt structure which suites 
them at a par cular me/year and then change it again to stay in same division or 
get promoted.  

A stable structure based on pyramid should be implemented and shall remain in 
force for years so no one can manipulate structure to fulfil short term needs or 
support friendships.  

This sec on need to be added to the cons tu on in a paragraph where it suits. 

A league structure ( T20 and Long-format) All divisions should be locked and not 
possible to change. The number of teams iden fied from previous years point 
table should not be increased nor decreased in any division but the absolute 
bo om division. The absolute bo om division should be adaptable. Means, if 
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there is a need for addi onal division this could be added. Once a new bo om 
division is added to the structure, all the above divisions gets locked and should 
not be allowed to change nor removed. The absolute bo om division shouldn’t be 
allowed to get terminated.  

All New team joins from absolute bo om division. 

Styrelsens svar; Styrelsen föreslår avslag av mo onen och hänvisar ll sin 
proposi on om Ligastruktur. 

Mo on 5.1 – Lund CC 
EPOST: board@lundcricketclub.org mobil: 0733363229 Ma ulla Shaikh 
 
Recent experience in constant instability of the SCF board we as club feel disappointed and 
affected. Many clubs are doing a great job to promote cricket in Sweden. There will be no 
Mo va on le  for clubs to promote cricket if such Instability con nues. It would be good if we 
select a board who is not Affiliated to any clubs. 

Styrelsens svar; Styrelsen föreslår a  stämman avslår mo onen. Styrelsen 
ser gärna neutrala styrelsemedlemmar, men man bör vara ansluten ll en 
klubb. 

 

Mo on 5.2 – Lund CC 
EPOST: board@lundcricketclub.org mobil: 0733363229 Ma ulla Shaikh 

 
The players for Swedish leagues should be only players who are Swedish ci zens/living in 
sweden/ Swedish LMA card holders/students etc. We should stop having players coming from 
abroad/foreign player. I Don't understand why we have the rule of having a foreign player in 
Swedish leagues. This rule has been misused. 

Styrelsens svar; Styrelsen välkomnar a  utländska, kvalificerade spelare får 
komma och spela i SCF’s ligor. TB llåter 1 sådan spelare/match. Styrelsen 
föreslår a  stämman avslår mo onen, men uppdrar åt 
Tävlingsverksamheten a  utreda frågan om utländska spelare. 

 

Mo on 6.1 – Malmöhus CC  

Stadgeändring kapitel 3 paragraf 7.  

Mo on a  de a stycke skall ändras ll personer behöver inte vara ansluten ll någon klubb för 
a  ingå i SCF styrelse  

Mo veringen är a  vi behöver få in neutrala personer som ej har någon klubbanslutning  
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Styrelsens svar; Styrelsen föreslår a  stämman avslår mo onen. Styrelsen 
ser gärna neutrala styrelsemedlemmar, men man bör vara ansluten ll en 
klubb. 

 

Mo on 6.2 – Malmöhus CC  

Relaterat ll ovan mo on a  RF eller personer som RF rekommenderat tar över majoriteten av 
SCF styrelsen inklusive ordförande rollen lls vidare.  De a skall ske snarast.  

Mo va on: SCF behöver stabilitet och behöver återta förlorat förtroende från RF och ICC snarast.  

Styrelsens svar; Styrelsen föreslår a  stämman avslår mo onen med 
hänvisning ll stadgar och demokra sk process i förbundet. 

Mo on 6.3 – Malmöhus CC  

A  även kontoret / kansliet skall bestå av neutrala personer som ej llhör någon klubb.  

Mo va on: idag anklagar klubbarna a  vissa beslut som fa as gynnar klubb eller klubbar som är 
allierade med varandra. Vi hävdar a  så inte alls behöver vara fallet. Men för a  utesluta onödiga 
anklagelser och påhopp anser vi i enlighet med mo on 1 a  personer som ej har någon 
klubb llhörighet är mest lämpliga för dessa jobb inom kansliet.  

Styrelsens svar; Kansliet ska vara neutral – ansvaret ligger på GS (som 
rapporterar ll styrelsen). Styrelsen föreslår a  mo onen avslås. 

 

 
  

 

 

 
 

 


