
 

Protokoll fra styremøte nr. 09 

Tidspunkt; Onsdag 26. oktober 2022 kl. 16:00-19:00 

Sted; MS Teams 

 

Deltakere; 

Styreleder Shahbaz Tariq 

Nestleder Neeta Sankholkar 

Styremedlem Moosa Ali Rashid 

Styremedlem Bijeyata Kumari (fra kl. 16:30)  

Styremedlem Yousuf Gilani         

Varamedlem Harpal Singh Sidhu 

 

 

Fra administrasjonen og ev. gjester; 

Generalsekretær (GS), protokollfører Trond Søvik 

 

Styret var vedtaksført med 5 stemmeberettigede. 
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Sak Tittel og orientering 
70/22 Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll 

Innkalling og sakliste ble godkjent. Det var en sak til eventuelt, men denne ble 
innbakt i sak 71. Protokoll 08 er godkjent pr. e-post og utlagt på nettsidene. 
 

71/22 Lisenser og brudd på regelverk 
Yousuf og Harpal erklærte seg inhabile i denne saken og deltok ikke i behandlingen 
av de akkumulerte bruddene på regelverket. Ifm. ekstra sak om Bærum CK var 
imidlertid alle i styret habile og deltok i behandlingen. 
 
Mange klubber har deltatt i kamper gjennom sesongen med spillere som ikke har 
betalt lisens eller betalt i tide og dermed forbrutt seg på spillereglementet. NCF har 
imidlertid ikke hatt et tilfredsstillende digitalt system for fortløpende oppfølging av 
lisenser og dermed har det blitt akkumulert store avvik ila. sesongen 2022 
(identifisert ca. 1.700 enkeltvise brudd på spillereglementet), en systemsvikt som 
ikke kan lastes klubbene alene da disse ikke har fått tilstrekkelig mulighet til å gjøre 
korrigerende tiltak etter første forseelse. Det vil delvis være umulig for 
sanksjonsutvalget og delvis ligge utenfor deres mandat å behandle dette 
sakskomplekset og saken er derfor løftet til styret på prinsipielt grunnlag. 
 
Som konsekvens overstiger akkumulerte bøter pr. klubb/lag i mange tilfeller hva 
som er tillatt å gi utifra NIFs lover. I tillegg vil poengtrekk for en klubb gi 
konsekvenser for andre klubber og det blir en meget stor kabal og manuell jobb 
med opp- og nedjustering av poeng, noe som vil ha en voldsom resultateffekt som i 
så fall kommer lenge etter sesongslutt, dersom det skulle benyttes.  
 
I tillegg er det rom for menneskelig svikt ved manuell justering av Cricclubs 
poenghåndtering og dermed også risiko for ytterligere feil og mangler i neste 
omgang også. Da kan den følgefeilen som allerede er oppsamlet eskalere videre. 
Sanksjon ved poengtrekk vil også være et tiltak som kan gi inngripende sportslige 
konsekvenser for uskyldig 3.part som er spillerne på lagene.  
 
Styret behandlet sakens prinsipielle sider og fattet følgende enstemmige 
 
Vedtak  
De akkumulerte bruddene på spillereglementet med tilhørende ev. bøter og 
poengtrekk håndteres på følgende måte; 

- Akkumulerte bøter reduseres til 20%, oppad begrenset til kr. 10.000,- 

- Poengtrekk skal ikke benyttes for å unngå sportslige konsekvenser 

- Adm. effektuerer bøteleggingen 

- Feil ift. Bærum CK spesielt kompenseres ved at de får delta i neste års T10 
GS bes om å sikre at tilsvarende systemsvikt ikke får skje igjen og orienterer styret 
om hvilke tiltak som anbefales i det videre. 
 
Det forutsettes at utestående lisenser inndrives uavhengig av ovenstående vedtak. 
 

72/22 Serieavvikling 2023 
Styret har bl.a. vurdert sammenslåing av divisjoner under tidligere sak 28 og bedt 
GS gi en nærmere vurdering av vedtak 28 opp mot spillereglementet som er 
fremlagt for styret. Styret behandlet saken og fattet følgende enstemmige 
 
Vedtak 
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Styret vedtok å videreføre formatene T20 Championship og Super League fra 2022 
til 2023.For opprykk og nedrykk i Super League fra 2022 implementeres §§. 6.6, 
6.6.1, 6.6.2, 6.6.3 og 6.6.4, slik at det blir 10 lag i hver divisjon for sesong 2023. 
 

73/22 Spesifiserte opp-/nedrykksregler til samme divisjon for A/B lag 
Saken ble trukket. 
 

74/22 Årsavslutning 
Det har ikke vært avholdt årsavslutning på flere år. Styret behandlet saken og fattet 
følgende enstemmige 
 
Vedtak 
Styret utsetter avslutningen til januar -23. 
 

75/22 Fellesmøtet styre/komiteer 6. nov.  
GS orienterte om utsendte innkalling/påminnelse samt foreløpige respons. 
Programmet var gjenstand for gjennomgang. Styret behandlet saken og fattet 
følgende enstemmige 
 
Vedtak 
Programmet ble gjennomgått og justert noe. Dommerkomiteen innkalles via Teams. 
 

76/22 Orienteringssaker  

• Sesong 2023 status 

• Landslagstrener/trenerutvikler Eugene Molion har fortsatt ikke fått visum for 

opphold i Norge. Landslagsopplegget bør sees nærmere på i neste møte. 

• GS ble innkalt til møte med Oslo idrettskrets (OIK) 13. oktober hvor de orienterte 

om bekymringer knyttet til omdømme. 

• Adm. hadde møte med Bymiljøetaten 7. oktober og GS har bedt om et 

oppfølgingsmøte. 

• Oppdateringer i regelverk iht. vedtak under sak 51 er gjennomført og følger av 

nettsidene. 

• Cricket.no er et domene som er ønskelig at NCF har.  

• GS ble innkalt til møte med ICC om finansierings- og utviklingsmodellen som de 

har for sine nasjonale cricketforbund. Møtet ble avholdt 14. oktober.  

• GS har sendt henvendelse med fire spørsmål til styrets medlemmer, alle 

komité/utvalgsmedlemmer samt klubbene og har fått mange hyggelige og gode 

svar. Det er gitt frist ut oktober for å fange opp flest mulig.  

• GS ønsker å få på plass en møteplan for 2023 og vil samarbeide med 

Presidenten om dette. 

• Presidenten orienterte om at han blir forhindret fra å delta på SFF møte og NIFs 

ledersamling 17.-19. november, men at visepresident Neeta blir stedfortreder. 

Styret behandlet o-sakene og fattet følgende enstemmige 
 
Vedtak 
Orienteringssakene tas til etterretning. 
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Shahbaz Tariq   Neeta Pradip Sankholkar  Moosa Ali Rashid 

 

Yousuf Gilani   Bijeyata Kumari  
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