National Club Scorecard

Bakgrund och syfte
Konceptet är framtaget för att alla våra svenska Cricketföreningar ska ha verktygen för att bygga upp
sin kunskap om hur man driver förening, skapar en bra miljö för sina medlemmar och ge möjlighet
för att både utveckla befintliga cricketspelare och attrahera nya oavsett nationalitet, kön, ålder eller
ambition.
Cricketen växer och vår vision är att vi tillsammans ska få den att fortsätta växa och bli en sport som
är tillgänglig för många fler. För det krävs att vi har väl fungerande föreningar, bra värderingar, en
professionell verksamhet med bra utbildning och ett bra samarbete mellan alla aktörer inom
cricketen, idrotten och samhället.

Utifrån vår värdegrund - Mångfald - Gemenskap - Allas rätt att vara med
Cricket har en fantastisk mångfald men utmaningen i Sverige är kanske just att få med fler svenskar
för att göra Cricket som en mer etablerad sport även i Sverige.

Om den passion som finns för Cricketen är välkomnande, inkluderande och bygger på samarbete
kommer gemenskapen att bli ännu starkare och bidra positivt till sportens utveckling.
Det är viktigt att alla kan känna sig välkomna på samma villkor så att vi är många som deltar och
bidrar till Cricketens gemensamma mål att växa.

National Club Scorecard
För att stödja cricketföreningarna har vi därför valt att bygga upp ett system för att skapa lärande
och utveckling inom ett antal områden. Där kan föreningen med stöd i materialet och med hjälp av
andra resurser ta ansvar för och leda sin egen utveckling.
SCF kommer sedan att mäta och redovisa föreningarnas framsteg baserat så att alla föreningar kan
äga och följa den egna utvecklingen. Ett poängsystem kommer att visa vilka föreningar som satsar på
utveckling och lärande.
Vi har satsat på kontinuerlig utveckling istället för en certifieringsmodell så att alla som arbetar i
systemet känner tillfredställelse i att gå framåt och inte först när målet är uppnått. Målet flyttas
ständigt fram och systemet tillåter utbyggnad med mer material vartefter behov finns eller
förutsättningar ändras.
Föreningen behöver inte göra allt i en specifik ordning. Om ni har arbetat mycket inom ett visst
område i föreningen kan ni mycket väl skicka in dessa uppgifter för att få poäng medan andra
föreningar fokuserar på andra områden.
I takt med att föreningar tar sig igenom materialet kan vi lägga till nya ämnen och uppgifter för att
fortsätta utvecklingen.
Vissa uppgifter måste göras eller revideras med olika intervall t.ex. årligen eftersom föreningen
utvecklas, förutsättningarna ändras och styrelser byts ut.

Uppbyggnad av National Club Scorecard
Hela systemet är uppbyggt runt fyra klassrum.

Club Fitness
Basen i varje förening är KUNSKAP och en väl fungerande organisation.
Här finns kunskap om hur man driver en förening, stadgar/styrdokument, demokrati, ekonomi och
styrning
Med fitness menar vi att föreningen har en "grundkondition" för att vara redo att driva en bra
verksamhet.
Ämnen inom området:
• Grundläggande föreningskunskap / Basic club knowledge
• Stadgar / Statutes
• Ekonomi / Finance
• Demokratisk styrning / Good governance

Club Values & Culture
Nästa steg är en stark KULTUR med sunda värderingar som gör föreningen attraktiv, välkomnande
och trygg.
Här fokuserar vi på arbetet med värdegrunds- och kulturfrågor.
En framgångsrik verksamhet har bra grundvärderingar. En inkluderande och trygg verksamhet är en
förutsättning både för att vara attraktiva för nya medlemmar och för att befintliga medlemmar ska få
en bra utveckling.
Ämnen inom området:
• Värdegrund / Core values
• Jämställdhet / Equality
• Mångfald / Diversity

•

Trygg Cricket / Safeguarding

Club Performance
En idrottsförening utbildar idrottare oavsett ambitionsnivå och då behöver det göras med KVALITET.
Verktygen för att bedriva en bra idrottsverksamhet finns inom Cricketen och den svenska
idrottsrörelsen. Genom långsiktigt och strukturerat arbete kan vi bygga en ännu bättre verksamhet
och skapa en bra utveckling både för idrotten och enskilda idrottare.
Här hanterar vi utbildning i Cricket och tävlingsverksamheten liksom stöttandet av SCF och RF’s
beslut, regelverk, verksamhetsidé, värdegrund och vision
Ämnen inom området:
• Cricketförbundet
• RF och Svensk idrottsrörelse
• Tävling
• Utbildning och träning

Commitment to Cricket
Cricket är vår PASSION som vi alla delar och för att den ska få förutsättningar växa och utvecklas
måste vi arbeta mot gemensamma mål, verka för tillväxt, samverkan och att visa upp den bästa sidan
av Cricket.
Ämnen inom området:
• Samverkan
• Gemensamma mål
• Tillsammans växer vi
• Vår bästa sida

Hur det fungerar
Styrelsebeslut
Styrelsen ska först och främst ta beslut.
• Om och hur föreningen skall arbeta med NCS.
• Vem/vilka ska ansvara för detta
• Vilka eventuella extra resurser behöver tillsättas
• Vad föreningen ska ha för mål med detta.
Styrelsen eller en särskilt utsedd arbetsgrupp ska tillsammans gå igenom materialet och svarar på
uppgifterna tillsammans. Det är viktigt att ansvaret är delegerat av styrelsen. Det är också bra att
sätta mål för arbetet så att det finns en tydlig deadline.

Stöd från RF-SISU
En fördel med att arbeta i grupp är att ni sannolikt kan få stöd och hjälp av RF-SISU. Kontakta er RFSISU konsulent och diskutera på vilket sätt de kan hjälpa er och om det kanske finns utbildningar eller
annan hjälp att få som stöttar ert arbete.
Er konsulent hittar ni på vår hemsida https://www.cricket.se/om-oss/din-idrottskonsulent-44739289

Komma igång
National Club Scorecard konceptet är uppbyggt runt Google Classroom, ett webbaserat verktyg som
fungerar både på dator och i mobiltelefon. Bästa upplevelse medan ni arbetar i systemet får ni
antagligen på dator med lite större skärm eller projektor om ni arbetar tillsammans i samma lokal.
VIKTIGT: För att arbeta i Google Classroom behöver föreningen ett Gmail-konto så om ni inte har ett
bör ni skapa ett för detta ändamål. Det ska inte vara ett personligt konto knutet till en specifik person

utan det ska tydligt framgå att det är föreningens Gmail konto. Kontot ska kunna användas av
utsedda personer i föreningen över längre tid.
Rapportera ert Gmail e-post konto till SCF på ncs.svenskcricket@gmail.com
så kommer föreningen få en inbjudan till våra Google Classrooms.

Steg för steg
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Styrelsebeslut, där ni beslutar om att arbeta med NCS och vilka som ska delta
Skapa Gmail konto till föreningen om detta inte redan finns
Rapportera Gmail-kontot till SCF på ncs.svenskcricket@gmail.com
Meddela er RF-SISU konsulent att ni ska arbeta med NCS
Boka arbetsmöten där ni går in i klassrummet på den länk ni fått
Välj vilken del ni ska börja med
Läs igenom materialet
Diskutera gemensamt varje del
När ni är klara gör ni uppgiften / uppgifterna kopplade till varje ämne.

Bedömning
Alla inlämnade uppgifter bedöms utifrån ett antal kriterier och poäng ges i olika nivåer.
Varje förenings totala poäng summeras och poängställningen kommer att visualiseras och redovisas
offentligt.
Föreningar som jobbar aktivt med sin egenutveckling och samlar poäng i systemet kommer att
prioriteras för vissa resurser, tex. projektstöd.

Arbeta i NCS
Från början är inte alla klassrum öppna och alla ämnen kanske inte syns utan det öppnas successivt.
Välj gärna ett klassrum och ämne i taget. Oftast är det bra att börja uppifrån och gå nedåt men det
väljer ni själva baserat på er egen förenings situation.
När du öppnat ett klassrum kommer du till något som kallas ”Flöde”. Detta är en ren
kommunikationssida. Klicka på ”Klassuppgifter” högst upp för att hitta ämnen och kursmaterial.

Det finns oftast mer material i varje ämne än vad som syns på skärmen men om du klickar på
rubriken till respektive så begränsar du det som visas till ett ämne i taget och får en bättre överblick.
Varje ämne innehåller material att läsa, filmer att se eller länkar att besöka och sedan en uppgift att
besvara eller utföra.

Mycket av materialet kommer att finnas på både svenska och engelska och då ligger den engelska
versionen direkt under den svenska på så sätt kan personer med olika preferenser lätt hitta den
språkversion denne trivs bäst med.

Gå noga igenom materialet och reflektera tillsammans. När ni känner er redo lämnar ni in uppgiften.
Uppgiften som kan t.ex. vara ett formulär att besvara eller att något ska skickas in. I vissa fall kan vi
även bedöma hur väl föreningen uppfyller kriterierna genom att titta i andra system.

Formulär returneras till föreningens e-post med rättade svar och en utförligare förklaring så gå gärna
igenom svaren en gång till för bättre inlärning.

