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Mandat og retningslinjer for Cricketforum Trøndelag  

Fastsatt den 18. april 2019 

 

1. Et regionalt organ under Norges Cricketforbund 

Cricketforum Trøndelag er Norges Cricketforbund (NCF) sitt regionale organ for samarbeid og 

koordinering mellom cricketklubber og utvikling av cricketidretten i Trøndelag, opprettet av 

forbundsstyret i NCF den 9. april 2018 (sak 28, 2018).  

 

2. Representanter 

Hver medlemsklubb i Norges Cricketforbund lokalisert i Trøndelag kan utpeke inntil to 

representanter til Cricketforum Trøndelag. Ved utpeking av to representanter, skal det være en 

representant av hvert kjønn. Utpekingen gjøres årlig innen 31. mai gjennom styrevedtak i klubbene, 

og rapporteres til kompetanse- og organisasjonskonsulent i NCF, Tariq Mir (e-post: 

mir@cricketforbundet.no). 

 

3. Kontingent 

Klubbene betaler ingen medlemskontingent for å delta i Cricketforum Trøndelag. 

 

4. Tilskudd 

Norges Cricketforbund kan avsette egne midler i budsjettet som Cricketforum Trøndelag kan innstille 

på bruken av overfor generalsekretæren i NCF. NCF utarbeider et eget avdelingsregnskap for 

midlene. I 2019 er det avsatt kr 20 000,-.  

a. Eventuelle reiseutgifter for forumets medlemmer relatert til møter i Cricketforum Trøndelag 

skal belastes disse midlene. Reiseregninger skal leveres på NCFs skjema og attesteres av 

forumets leder før oversending til generalsekretæren i NCF 

 

5. Roller 

Cricketforum Trøndelag konstituerer seg selv med leder og andre aktuelle roller og representanter. 

Det skal velges:  

a. En leder 

b. En hovedansvarlig/kontaktperson for anlegg, herunder samarbeid mot Idrettsråd, 

Idrettskretskrets og driftsansvarlige i Trondheim kommune 

c. En hovedansvarlig/kontaktperson for cricket for barn og unge 

d. En hovedansvarlig/kontaktperson for kvinnecricket 

e. En hovedansvarlig/kontaktperson for trener-, dommer- og scorer-utvikling 

f. En hovedansvarlig/kontaktperson for klubbutvikling 

 

Samme person kan inneha flere roller. Forumet velger selv hvilke roller som eventuelt skal supplere 

disse, og hvilke arbeidsgrupper/ utvalg forumet ønsker at arbeid skal organiseres gjennom.   
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6. Ansvarsområde 

Cricketforum Trøndelag skal arbeide for:  

a. å fremme cricketidrettens interesser i Trøndelag 

b. mer samarbeid og koordinering mellom cricketklubbene i Trøndelag  

c. utvikling av cricketidretten i Trøndelag 

Forumet står i stor grad fritt til å bestemme hvordan dette følges opp. NCF forutsetter imidlertid at 

forumet:  

a. Representerer cricketidretten på Idrettskretsens kretsting 

b. Representerer cricketidretten på Idrettsrådets årsmøte, banefordelingsmøte og eventuelt 

hallfordelingsmøte 

c. Følger opp cricketidrettens ansvar for cricketbanen på Lade, og har regelmessig kontakt 

med driftsansvarlige i Trondheim kommune og administrasjonen i NCF vedrørende dette 

d. Fordeler tildelt banetid og halltid fra Trondheim kommune blant klubbene i Trondheim 

 

7. Referater 

Det skal føres referat fra alle plenumsmøter i Cricketforum Trøndelag. Referatene skal sendes til 

administrasjonen i NCF innen 72 timer fra møtet er avsluttet.  

 

 

 

Oslo, 18. april 2019 
 
 
 

______________________________ 
Gry Bruaas 

Generalsekretær NCF 


