
 

Norges Cricketforbund 
Ullevål stadion, Sognsveien 73, NO-0854 Oslo 

Protokoll 9, 2021                                                                                                                                                                                  
Norges Cricketforbund  

Dato: tirsdag 3. mai 2021, kl. 17:00 – 19:00 

Sted: Digitalt via Teams 

Til stede:  

Shahbaz Tariq    President       

Neeta Sankholkar   Visepresident 

Yousuf Gilani   Styremedlem 

Bijeyata Kumari   Varamedlem  

Harpal Singh Sidhu  Varamedlem  

Gry Bruaas   Generalsekretær 

Erik Aas Andresen  Administrasjonen, sekretær 

Sondre Sande Gullord  NIFs styrets representant, sak 52, 56-58, 61, 62 

 

Ikke til stede: 

Moosa Ali Rashid   Styremedlem 

Farial Safdar   Styremedlem 

 

Sak 61, 2021 Godkjenning av innkalling og saksliste  
 
Vedtak: 
Styret vedtok å godkjenne innkalling og saksliste. 

 
Sak 62, 2021 Godkjenning av protokoll  
 
Vedtak: 
Protokoll fra forrige styremøte 8/2021 ble godkjent av de tilstedeværende. 

 
Sak 52, 2021 Delegasjonsreglement for Norges Cricketforbund  
Formålet med delegasjonsreglementet er å gi en oversikt over hvilke lovpålagte oppgaver NCFs 
generalsekretær kan utføre på vegne av særforbundsstyret. Særforbundsstyret delegerer kun 
myndighet og ikke ansvaret for de lovpålagte oppgavene, og har gjennom delegasjonsvedtakene ikke 
frasagt seg retten til selv å utøve den delegerte myndigheten. Delegasjonsreglementet er bygget på 
NIFs eget malverk for særforbund. NIFs møteplattform ut 2021 vil bli delt under styremøte.  
 
Vedtak: 
Styret hadde en god debatt rundt delegasjonsreglement for Norges Cricketforbund og ba 
generalsekretæren ferdigstille endelig dokument til neste styremøte etter skriftlig innspill fra styret. 

 
Sak 56, 2021 Sesong 2021 plan B 
 
Situasjonen i dag og planen for gjenåpning av landet legger føringer for innføring av en sesong Plan B. 
Koronasituasjonen påvirker også sesong 2021, sesongstart 1. mai må avlyses. 
  
Link til Regjeringens gjenåpningsplan – TRYKK HER 
 

https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/oversikt-over-nasjonale-tiltak/id2826828/
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Med usikre forutsetninger, pågående pandemi, sakte gjenåpning og reiserestriksjoner på tvers av 
fylkene er det behov for å se på alternative muligheter for aktivitet.  
 
Vedtak: 
På bakgrunn av gjeldende koronasituasjon vedtok styret: 
 

a) Avlyse og usette sesong 2021 i sin helhet 
b) Utarbeide en plan B for sesong 2021 

 
Det ble besluttet gjennomføre en innspillsrunde, der det åpnes for at klubbene involveres i mulige 
løsninger gitt dagens situasjon. Styret ba generalsekretæren utarbeide en henvendelse til klubbene 
der klubbene gis mulighet for innspill til gjennomføring av en tilpasset 2021 sesong.  
 
 

Sak 57, 2021 Status økonomi 1. kvartal  
 
Resultatrapport på prosjektkodenivå frem til og med 31. mars 2021 vil bli gjennomgått under 
styremøte. Vesentlige avvik mot budsjett og prognoser for 2021 ble gjennomgått under styremølet. 
 
Vedtak:  
Styret tok informasjonen knyttet til Norges Cricketforbunds økonomi i perioden frem til 31. mars 2021 
til etterretning. 

 
Sak 58, 2021 Tingsaker til oppfølging 
  
Under forbundstinget mars 2021 vedtok Tinget ble det vedtatt saker til oppfølging. Styret har nå 
startet opp en plan for prosessen, ved å utpeke arbeidsutvalg for de ulike sakene som skal jobbes 
med i tiden som kommer. 
 
Oversendelsessaker Sak 10.1 og 10.2 

• Endrede kriterier for deltakelse i nasjonale seriespill 

• Regional serieavvikling, oversendelsessak 

Vedtatte saker Sak 10.4 og Sak 10.5 

• Opprette markedsutvalg 

• Sesongavslutning 

Vedtak:  
 
Styret vedtok følgende arbeidsutvalg for de ulike saker: 

• Endrede kriterier for deltakelse i nasjonale seriespill 

o Leder: Shahbaz Tariq 

o Medlemmer: Bijeyata Kumari, Moosa Ali Rashid 

 

• Regional serieavvikling, oversendelsessak 

o Leder: Neeta Sankholkar 

o Medlemmer: Yousuf Gilani, Harpal Singh Sidhu 
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• Opprette markedsutvalg 

o Leder: Yousuf Gilani 

o Medlemmer: Bijeyata Kumari, Harpal Singh Sidhu 

 

• Sesongavslutning 

o Leder: Yousuf Gilani 

o Medlemmer: Farial Safdar, Moosa Ali Rashid 
 

Sak 59, 2021 Orienteringssaker  
 
Visert til protokoll 8/2021 -TRYKK HER  

http://www.cricketforbundet.no/resources/bilder/Protokoll-Styremote-8_2021.pdf

