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Protokoll 4, 2021                                                                                                                                                                                 
Norges Cricketforbund  

22. februar 2021, kl. 18:00 

Sted: Skriftlig behandling i henhold til NIFs lov § 2-9, andre ledd 

Til stede:                                                                                                                                                                       

Shahbaz Tariq    President                                                                                                                                                   
Neeta Sankholkar   Nestleder                                                                                                                                                 
Nora Sperre Vangsnes   Styremedlem                                                                                                                     
Moosa Ali Rashid   Styremedlem            
Gry Bruaas   Generalsekretær 
                                                                                                                           

 
Sak 31, 2021 Klage fra Oslo Aliens CK Divisjonsoppsett Super League 2021  

Mandag 15. februar 2021 mottok administrasjonen en offisiell klage fra Oslo Aliens CK knyttet til 
tidligere styrevedtak 13/2021 og tilhørende saker fra 2020. Klage samt vedlegg var lagt ved 
saksdokumentet.  

Frist for innsendelse av tingsaker var 14. februar 2021. 

Særforbundstinget er forbundets høyeste organ som behandler saker av felles interesser. Klage fra 
Oslo Aliens CK, er ikke en sak av felles interesse. Derfor er klagen fra Oslo Aliens CK, ikke å regnes 
som en sak som skal løftes opp på forbundstinget. 

Vedtak: 

Styret vedtok at innkomne tingsak mottatt av Oslo Aliens CK, ikke legges frem for forbundstinget 14. 
mars 2021, og vil behandle innkomne klagesak på nytt i styremøte møte den 10. mars 2021. 

 

 Sak 32, 2021, Varamedlem til valgkomiteen  

Under sak 27, 2021 ble følgende innstilt til valgkomité i Norges Cricketforbund i perioden 2021/2023 

• Leder: Nora Sperre Vangsnes. Vestli CK 

• Medlem: Zeeshan Siddiqi. Nation CK 

• Medlem: Rohan Vaishampyan. Sandnes CK 

Det kom frem under møte at det er behov for å utvide innstillingen og inkludere et varamedlem. 

Vedtak: 

Styrets forslag til valgkomitéens varamedlem blir delt på et senere tidspunkt og vil senest legges frem 
på Forbundstinget 2021. 
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Sak 33, 2021 Styrets kommentarer til innkomne saker  

Som resultat av Sak 25, 2021, Innkomne saker til forbundstinget 2021 ble generalsekretæren bedt 
om å lage et utkast på styrets vurdering/kommentar knyttet til 8 innkomne saker til forbundstinget.  

Vurdering og kommentarer er utarbeidet i henhold til NCFs strategidokument, planer og pågående 
prosesser. Vurdering og kommentarer vil bli delt med forslagsstillere.  

Forslag til vedtak: 
 
Styret vedtok vurderinger og kommentator knyttet til Drammens CK innkomne saker med de 
endringer og innspill som kom frem, og ba generalsekretær ferdigstille saken og implementerer denne 
i saksdokumentet til Forbundstinget. 

 
 

 


