
 

 
 

Protokoll 

Styremøte 13, 2020 
Norges Cricketforbund 

Dato: onsdag 9. september 2020 

Sted: kombinasjon av Idrettens Hus og digitalt via Teams 

 

Tilstede:  

Shahbaz Tariq   Styreleder  

Nora Sperre Vangsnes  Styremedlem 

Gry Bruaas   Generalsekretær 

 

Tilstede via Teams 

Neeta Sankholkar  Nestleder 

Moosa Ali Rashid  Styremedlem 

 

Ikke tilstede: 

Asad Maaz   Styremedlem  

Sulalit Bandyopadhyay  Varamedlem 

Razia Ali   Varamedlem 

 

 

Sak 61, 2020 Godkjenning av innkalling og saksliste  

Vedtak: 

Styret vedtok å godkjenne innkalling og saksliste. 

 

Sak 62 2020 Godkjenning av protokoll 

Vedtak: 

Protokoll fra forrige styremøte er tidligere sendt ut og godkjent digitalt.  

 

Sak 63, 2020 Landslag/National Teams   
 

National Mens, 6 Month Report 

The National Men’s Squad has now completed a 6-month programme in which they have taken part 

in a training schedule along with a Series against Denmark. The series against Denmark consisted of 2 

50 Over matches and 4 T20 Matches. This series was a great opportunity for myself to observe what 

areas we need to improve as a team and as individuals. 

 



 

 

Key Areas for improvement  

• General Fitness 

o It became very clear that the fitness levels of a majority of the players needs 

attention. This became evident as the series progressed and by day 4 and 5 of the 

series a lot of the players were struggling with general fatigue and injuries. As ICC 

events are generally very demanding both physically and mentally it is vitally 

important that all players have the necessary fitness levels required to perform 

throughout a series 

 

• Advanced Fielding  

o Game awareness while fielding is an area which we were lacking. This includes 

understanding the field dimensions and outfield according to the allocated fielding 

position along with backing up and increasing the percentage of times we hit while 

shying at the stumps 

 

• Innovation (Batsmen) 

o Footwork and all variations of sweeps and paddles.  

 

• Strike Rotation (Batsmen) 

o All batters tended to face to many dot balls and therefore created pressure for 

themselves. Need to decrease the amount of dot balls we face as a batting unit 

 

• Variations (Bowlers) 

o Our bowlers need to be more accomplished at executing their variations especially in 

the shorter versions of the game. Along with this they need to have a better game 

awareness with field sets when executing their variations 

Future Plans 

Fitness 

• All players to be fitness tested according to minimum fitness requirements. All players to be 

given an 8-week fitness programme. After the 8-week programme is completed players will 

once again be tested to determine progression and whether they have reached the minimum 

fitness requirements. 

MVP Series 

• Potential Series where 4 teams will be selected which consist of the best players/performers 

in Domestic cricket. Each team will play 4 games which will allow myself to identify any 

potential national players 

• From that series along with current national team players a squad will be selected to take 

part in a winter training programme 

Denmark in Norway 

• A reciprocal tour against Denmark where they will come over to Norway for a series in late 

September (TBC) 

 



 

 

ICC T20 WCQ Europe 

• No date has been confirmed by the ICC due to the current COVID situation 

National U17s, 6 Month Report 

The National U17 team have finished a 6-month cycle of training and a series in Denmark. The series 

consisted of 3 50 over matches and 4 T20 matches. This was purely a development series an an 

opportunity for some of the young players to get exposed to what level of cricket they will be playing 

as we build up to the U19 WCQ. 

Areas for improvement 

Basic Skills 

• A vast majority of the players lacked the basic skills required to perform at a high standard. 

These skills are in all three disciplines of the game, Batting, Bowling and Fielding 

Fitness 

• Lack of fitness along with a lack of playing 50 over cricket meant that they were not able to 

execute their skills for extended periods of time 

Plan for the Future 

Nationwide scouting 

• I will be travelling around the country to scout for the best players at U17 level. This will 

include areas outside of Oslo (eg. Trondheim). Once the scouting is completed a squad will 

be selected which will part take in a winter training programme as we continue preparations 

for the U19 WCQ 

50 Over cricket 

• More 50 over cricket to be scheduled for the U17s to ensure they become more accustomed 

to the longer version and therefore educate them on how to execute plans and increase their 

game awareness 

Bilateral Cricket 

• Scheduling more bilateral cricket as soon as the COVID situation allows 

Fitness 

• All players to be fitness tested according to minimum fitness requirements. All players to be 

given an 8-week fitness programme. After the 8-week programme is completed players will 

once again be tested to determine progression and whether they have reached the minimum 

fitness requirements 

ICC U19 WCQ 

• No Dates confirmed by the ICC due to the current COVID situation 

 



 

 

National Womens, 6 Month Report 

The National Women’s and Development squad have now finished a 6-month cycle of training. 

Unfortunately, due to the current COVID situation the National Women’s Team have not been able 

to take part in any international cricket. Training has also been limited due to COVID and 

unavailability of players. I have been able to identify certain areas which need attention according to 

what I have witnessed during training sessions and watching the final match between Vestli and 

Falken. 

Areas which need improvement  

General Fitness 

• It became evident that most of the women in the national squad felt that their fitness levels 

were not of an acceptable level 

Fielding 

• Basic fielding such as catching and throwing needs attention and not up to an acceptable 

standard 

Discipline (Bowlers) 

• Bowlers are not able to bowl a consistent line and length and therefore bowl far to many 

extras 

Technique (Batters and Bowlers) 

• Both the batters and the bowlers require technique adjustment not only to fit into the laws 

of the game but also to give them the foundation required to perform at international level 

Future Plans 

Nationwide Talent Scouting 

• I will be travelling to different parts of Norway to conduct as search for not only potential 

National players but also to create more awareness of Women’s cricket in Norway to try and 

increase the amount of women’s cricketers and ultimately grow the game 

Fitness Testing 

• All players to be fitness tested according to minimum fitness requirements. All players to be 

given an 8-week fitness programme. After the 8-week programme is completed players will 

once again be tested to determine progression and whether they have reached the minimum 

fitness requirements. 

Bilateral Cricket Series 

• As soon as the COVID situation allows we will look to finalise a series against the other Nordic 

Countries (Sweden, Denmark, Finland). Talks have already begun however can only be 

confirmed once the current restrictions on travel are lifted 

 



 

 

Basic Technique 

• All National players will be provided with a skills-based cricket programme to improve their 

technical abilities during the winter  

 

Vedtak:  

Styret tok informasjonen og oppdateringen knyttet til Norges Cricketforbund landslag til orientering.  

 

Sak 64, 2020 NCF ordinære ting 2021  

14 Særforbundstinget 

1) Særforbundets høyeste myndighet er særforbundstinget som avholdes annethvert 

år. 

2) Særforbundstinget innkalles av styret med minst to måneders varsel til de 

organisasjonsledd som har representasjonsrett. Innkallingen kan henvise til at 

saksdokumentene gjøres tilgjengelig på særforbundets internettside eller på annen 

forsvarlig måte. I så fall skal det fremgå at dokumentene vil bli gjort tilgjengelig 

senest to uker før tinget. Forslag som skal behandles på tinget må være sendt til 

styret senest fire uker før tinget. Fullstendig sakliste og andre nødvendige 

saksdokumenter med forslag til særforbundstinget må være gjort tilgjengelig senest 

to uker før tinget. 

På bakgrunn av Norges Cricketforbund lov, skal det avholdes særforbundsting annethvert år, noe 

som betyr at vi så smått har begynt planleggingen. Loven regulerer mye av fremdriften, deretter er 

det opp til styret og administrasjonene og beslutte tidspunkt og format frem mot tinget 2021, slik at 

det i neste omgang kan utarbeides utkast til tidslinje og innhold.  

Administrasjonens innspill til periode er basert på regnskapsåret og årshjulet. 

Vedtak:  

Styret ba generalsekretæren planlegge mot avvikling av ordinært forbundsting 14. mars 2021 til 

egnet sted i Oslo og skissere en tidsramme for prosessen til neste styremøte. 

 

Sak 65, 2020 Valgkomiteens arbeide frem mot tinget 2021 

2.5 Valgkomiteens arbeid i forkant av tinget 

Valgkomiteen skal legge frem innstilling på kandidater til alle tillitsverv som skal velges på 

tinget, med unntak av valgkomiteen selv. Medlem av valgkomité som selv blir kandidat til et 

verv, plikter å tre ut av valgkomiteen. Dersom valgkomiteen ikke har en instruks, bør styret 

utarbeide et forslag til instruks som vedtas på særforbundstinget. 

Instruks for valgkomiteen ble vedtatt under det ekstraordinære forbundstinget 2018, sak 7.2. 

Instruks for valgkomiteen var vedlagt sakspapirene.  

 



 

Generalsekretæren har kontaktet Valgkomiteens medlemmer for veiledning, oppstart og 

fremdriftsplan. I den anledningen har vi kontaktet NIF bredde for avvikling av kurset «Valgkomiteens 

arbeide». Det er et viktig stykke arbeid som ligger foran valgkomiteen, derfor er det nødvendig at 

komiteens medlemmer har den kompetanse som kreves for en god prosess og stødig håndtering.  

Vedtak: 

Styret tok informasjonen knyttet til valgkomiteens arbeid mot tinget 2021 til etterretning. 

 

Sak 66, 2020 NCF Årsavslutning  

NCF årlige sesongavslutning er som alt annet påvirket av covid-19 pandemien. En stor samling lar seg 

ikke gjøre i 2020, uten omfattende ressursbruk på blant annet smittevern. 

Administrasjonen har utarbeidet en årsavslutning i mindre format, hvor vinnere av individuelle 

priser, samt lagledere for serievinnere blir invitert til en enkel markering. Administrasjonen ser på 

muligheter for å legge avslutningen til et auditorium eller kinosal, for å ta hensyn til smittevern, 

redusere tidsbruken og opprettholde forsamlingens oppmerksomhet mot selve overrekkelsen av 

trofeer. Tentativ dato for markeringen 18. oktober 2020. 

Vedtak: 

Styret tok informasjonen knyttet til avvikling av Årsavslutningen 2020 til orientering. 

 

Sak 67, 2020 Status økonomi H1 

Resultatrapport på prosjektkodenivå frem til og med 30. juni 2020 var vedlagt sakspapirene. 

Vesentlige avvik mot budsjett og forventninger for 2020, ble samlet gjennomgått i styremølet. 

Vedtak:  

Styret tok informasjonen knyttet til Norges Cricketforbunds økonomi i perioden frem til 30. juni 2020 

til etterretning. 

 

Sak 68, 2020 Etablering av regionale cricketforum 

Det vises til tidligere styresaker angående etablering av regionale cricketforum. Etter å ha innhentet 

innspill fra idrettsråd, idrettskretser samt klubber og lag i forbundet, er det nå utarbeidet forslag til 

mal for etablering av regionale cricketforum. Det har blitt gitt innspill på hva de nevnte organene 

mener bør være et krav for å kunne opprette, og drive, et regionalt cricketforum. Forslag til mal for 

etablering av regionale cricketforum var vedlagt styredokumentene. 

Vedtak:  

Styret vedtok det fremlagte forslag til mal for etablering av regionale cricketforum, med de endringer 

som kom frem under møtet, og ba generalsekretæren gjøre dette kjent i egen organisasjon og mot 

aktuelle idrettskretser.  

 

 

 



 

Sak 69, 2020 Styrets engasjement workshop 

Styret ble avsatt noe tid til diskusjon og refleksjon rundt NCF generelle utvikling, jamfør de målene 

som ble staket ut på forbundstinget i 2019, og som inngår i NCF strategidokument 2019-2021. Som 

utgangspunkt for diskusjonen presenterte vi nylige rapport fra ICC årlige Census rapportering i 

perioden 2016 – 2019 samt resultat av Post 3 rapporteringen. 

Workshopen var å regne som en kick-start for videre refleksjoner inn mot neste styremøte. 

 

Sak 70, 2020 Orientering 

Administrasjonen  

Oppfølging styremøter 

• NIF og NCFs medlemmer informert om oppdatert lovverk, tråd med vedtak sak 43/2020 

• Medlemmer og organisasjon oppdatert, i tråd med vedtak sak 46/2020 

• Informert alle involverte lag, i tråd med vedtak sak 50/2020 

• Informert lagleder for begge involverte klubber og sikret at informasjonen videreformidles til 

de spillerne det gjelder i tråd med vedtak sak 51/2020. 

• Endringer i spillreglementet gjort kjent for medlemsorganisasjonen samt oppdatert 

nettsiden, i tråd med vedtak sak 52/2020. 

• Gjort det nødvendige for omberamming av ny kamp, i tråd med vedtak sak 55/2020 

• I tråd med vedtak sak 56/2020 er det innkalt og avviklet oppfølgingsmøte med de involvert 

• Innkalt involverte klubber til felles møte før kamp, i tråd med vedtak sak 57/2020 

Bygge gode relasjoner og bedre dialog 
NCF har valgt å innkalle til individuelle møter der dialogen har vært lang, mindre konstruktive og på 

grensen til trakasserende. I denne perioden er 2 personer innkalt til dialogmøte, der både president 

og generalsekretær har vært tilstede. 

Utvikling i organisasjon  

Overganger: 
90 prosent av overgangene i årets sesong har blitt gjennomført via idrettens systemer (Sports Admin, 

Min Idrett). Overgangene har direkte knyttet til en spillers lisens, noe som innebærer at klubber må 

ha lisensene sine i orden for å gjennomføre overganger.  Ved å gjennomføre overgang er i Min Idrett 

og Sports Admin, er det nå spilleren selv som tar initiativ til en overgang. Når en 

overgangsforespørsel er lagt inn, går det automatisk samtykke e-poster til både ny klubb og 

moderklubb. Betalingen gjennomføres også via Vipps eller annen online betalingsløsning. Dette har 

lettet administrasjonens arbeid med overganger betydelig, og har vært mer oversiktlig for klubber og 

spillere sammenlignet med tidligere år. Det gjenstår fremdeles noen utfordringer ved behandling av 

overganger internt i klubber (mellom A-, B- og C-lag), men alt i alt har 2020-sesongens behandlinger 

av overganger vært en suksess. 

Lisenser: 
I skrivende stund er det 1153 betalte lisenser. Administrasjonen har så langt gjennom stikkprøver 

ikke funnet noen tilfeller av spillere som spiller kamper uten å ha betalt lisens. Riktignok er ikke 

samhandlingen mellom CricClubs og TurneringsAdmin ideell enda, noe som gjør at den automatiske 

lisensjekken av kamptropper enda ikke er fullt operasjonell. 



 

Av de 1153 lisensene betalt, er kun 117 av lisensene løst ut på spillere som er under 17 år. 630 av 

lisensene er løst ut for spillere som er 30 år eller eldre. 

Aktiviteter 

Sommerskole på Vahl 
NCF har i sommerferien vært med på aktivitetsskolen på Vahl. 4 uker med aktivitetsskole ble en 

dundrende suksess takket være engasjerte og dyktige trenerressurser fra Vestli, MASK og Falken. En 

spesiell takk til Gopi og Adil for organiseringen. I etterkant av sommerskolen har NCF fått 

tilbakemeldinger på at deltagerne ved sommerskolen er nysgjerrige på mer cricketaktivitet. 

Administrasjonen skal i samarbeid med utvalget for barn og ungdom følge opp barneskolene som 

deltok på sommerskolen. 

Cricket i Tøyen flerbrukshall 
Cricket i Tøyen flerbrukshall starter opp igjen, med gjeldende koronarestriksjoner. Landslagstrener 

Dom har vært i møte med trenerne som har gjennomført cricketaktiviteten, og takket dem for deres 

engasjement. Framover vil administrasjonen følge opp aktiviteten tett for å ivareta 

trenerressurssene, samt vurdere hvordan aktiviteten kan ha en synergieffekt for rekrutering av barn 

og unge til geografisk nærliggende cricketklubber. 

Cricket i skolen 
Administrasjonen har i perioden identifisert skoler som kunne hatt interesse av cricket i skolen. 

Internasjonale skoler, skoler som deltok på sommerskole på Vahl, samt tidligere identifiserte skoler 

skal kontaktes med et forslag til implementering av cricket i skolen ved hjelp av: 

- Kursing av kroppsøvingslærere 

- Mulighet for lån/anskaffelse av plastikk cricket-kits 

- Oppfølgning av NCF affilierte trenerressurser eller lokale trenerressurser  

- En «vei videre» for barn som ønsker å spille cricket på klubbnivå 

- Skoleturneringer i cricket (spesielt myntet på internasjonale skoler) 

Komiteer og utvalg 

Utvalget for kvinnecricket 
Utvalget har gjennomført flere møter i perioden, og vært uunnværlig i planleggingen av Falken og 

Vestlis tur til Trondheim for å spille mot Spektra og Tempe. Videre har komiteen vært førende for 

avviklingen av 5 kampers serien mellom Falken og Vestli. Neste steg for komiteen nå er å planlegge 

innendørsaktiviteter i vintersesongen, samt sette en langsiktig plan for rekrutteringen av flere 

kvinne- og jente-lag til 2021 sesongen. 

Midler til «Kvinneløft i cricket» er innvilget fra NIF med kr. 10 000.- etter søknad sendt inn av Jesper. 

Utvalget for kvinnecricket har fått i oppdrag å se hvordan pengene kan benyttes i tråd med 

hensikten. Det er planlagt oppstartseminar for de prosjekter som har fått tildelt midler. Tilskuddet 

krever rapportering. 

Utvalget for barn ungdom og bredde 
Deler av utvalget har engasjert seg sammen med utvalget for kvinnecricket i forbindelse med 

gjennomføringen av Vahl sommerskole, samt vært med i utvalget for kvinnecricket sine møter. 

Administrasjonen håper at utvalget for barn ungdom og bredde «kobler seg på» i forbindelse med 

cricket i skolen, ettersom engasjement fra utvalget vil være avgjørende for hvor vellykket cricket kan 

rulles ut i skolene. 



 

Klubbutvikling 
Gjennom sommeren har administrasjonen vært i flere digitale klubbmøter, samt møter med 

regionale idrettskretser og råd. Administrasjonen håper at disse møtene har: 

- Opprettet kommunikasjonskanaler mellom NCFs klubber og idrettskrets 

-  Bedret klubbenes forståelse av norsk idretts organisering 

- Gitt idrettsråd og kretser bedre innblikk i de unike utfordringene og mulighetene som hører 

med norske cricketklubber 

Videre er administrasjonen i dialog med Viken idrettskrets om opprettelsen av en ny cricketklubb i 

fylket. Ytterligere oppfølging av organisert og uorganisert cricket aktivitet i Vestfold og Telemark skal 

følges opp, med tanke på at Sandefjord CK har etablert bane og kan trenge lokal motstand. Vi 

kjenner til aktivitet i Bamble, Eidanger, Stokke, Tønsberg og Sandefjord. Falkens kvinnelige spiller fra 

Bodø vil også sette oss i kontakt med cricketmiljøet i Bodø. 

Trenerutvikling 
Trenerløypa er snart på plass, der vi utover i september oktober skal kjøre kurs på ulike nivå. Vi skal i 

første omgang fokusere på de som har gjennomført Level 1 og 2, for å få de som ønsker inn i 

Trenerløypas utdannelsesløp for cricket. Drettete skal vi se etter de unge som ønsker å satse på egen 

trenerutvikling. I mellomtiden håper vi Covid 19 er historie slik at vi kan arrangere nye Trenerløypa 

Level 2 og 3 kurs Mer om Trenerløypa finner på NIF nettside - HER 

Organisasjonsutvikling 
Mentor program for unge ledere, NCF med Ramya Immadi, leder, Vestli CK og utvalg kvinnecricket 

har fått plass. Første samling 4. -5 september 2020. 

Mentorprogram for kvinnelige ledere, oppstart 2021, meldt inn to kandidater: 

1. Bijeyata Kumari, Vestli CK 

2. Kumari Pooja, Vestli CK 

Anleggsutvikling 

Oslo 
Pågående press og møtevirksomhet i Oslo med tilhørende støtte fra NIF, men hensyn til 

oppgradering/vedlikehold av byens baner. Situasjonen er løftet inn for nytt byråd som har invitert til 

møte medio september. NCF er også oppfordret til å kontakte opposisjonspartier som kan løfte dette 

lenger inn i det politiske miljø og stille spørsmålstegn ved manglende tiltak og oppfølging av Oslo 

baner. 

Sandefjord 
Banen er kun dager unne å kunne åpne. De siste monteringer av sikkerhetsnett er under arbeide. Vi 

håper å kunne flytte noen kamper til ny cricketbane for sesongslutt.  

Sportslig v/Tariq 
- Sesongen avsluttes ifølge. kampplanen 27. sep.  
- Ledig kapasitet på Ekeberg gjorde det mulig å åpne for flytting en noen kamper til 

august/tidlig september og hverdagskamper ble flyttet til helg 
- Erfaringen med TA og CricClubs har vært bra, tross oppstarts utfordringer 
- Appene Min Cricket/TA og Norway Cricket/CricClubs har fungert ganske bra 
- Gjennomførte 1 online oppfølgingskurs/viderekommende med CricClubs 
- Spillereglementet oppdatert/forsterket etter hendelsen 11. juli 2020 

https://www.idrettsforbundet.no/nif/trenerloypa/om-trenerloypa/


 

- Komiteene, DK. SU og AU har generelt sett fungert bra, der alle deltok i obligatoriske 
oppstartsmøter før sesongstart. 

- Vi har alle lært mye etter hendelsen 11. juli både prosesser og kommunikasjon internt og 
eksternt 
 

Sak 71, 2020 2020 Endring av ordlyd i Sak 56, 2020 

Etter en lang behandlingsprosess knyttet til Kamp 11029, Sinsen CK mot Fossum CK, har det vært tid 
for oppfølging, dialogmøter og samtaler.  
 
Vi kan se tilbake på mye følelser og engasjement, der alle har vært enige om en ting – dette skal aldri 
skje igjen. Det har vært viktig for NCF å sikre gode prosesser og saksganger, samtidig statuerer 
eksempler som minimaliserer muligheten for gjentakelse.  
 
Ordlyd i protokoll 11/2020 sak 56, 2020 viser dette. En protokoll er et offentlig dokument, der vi i 
ettertid ser at det er uheldig at navngitte personer står protokollført. Styret er anmodet om å 
revurdere ordlyden i sak 56/2020. 

 
Vedtak:  

Styret vedtok å oppdatere ordlyden protokollens sak 56/2020 i samsvar med det som kom frem under 
styremøte og samtidig poengtere at dommere er tilbake i opprinnelig dommerpanel etter 
utestengelsen. 
 

Sak 72, 2020 Lekkasje innad i Norges Cricketforbunds styret 

«Styret har taushetsplikt utad på saker av sensitiv karakter, som personalsaker, disiplinærsaker og 

alle saker som er under behandling» 

Medlemmer i styret og komite forplikter seg til: 

Å bevare absolutt taushet overfor uvedkommende, dvs. personer utenfor NCF komite/styret 

– om forhold, navn, informasjon og diskusjoner som man får kjennskap til - og deltar i, ved 

deltagelse i komite/styret. Dette gjelder både eksterne og interne forhold.   

All informasjons som kommuniseres mellom NCFs styrets medlemmer betraktes som 

konfidensiell. 

Ordlyden minner om hvor viktig det er for alle parter å stå samlet i arbeidet for utvikling, enten det 

er av positiv eller negativ karakter, og at ingen i vår organisasjon skal ha fordeler ved å kjenne 

medlemmer i komite/styre. Interne samtaler, diskusjoner og vedtak skal ikke deles eksternt før 

flertallet er samlet og vedtaket/beslutning klart for offentligheten. 

Styret skal arbeide for å nå de felles mål som organisasjonen har samlet seg om i sitt 

strategidokument, der påvirkning og personlige henvendelser eksternt, ikke skal vurderes før de er 

mottatt skiftelig via admin@cricketforbundet.no. Henvendelse bør inneholde: 

• Navn, kontakt info og klubb, 

• Sakens karakter 

• Utfordring/mulighet 

• Argumentasjon 

mailto:admin@cricketforbundet.no


 

Eksterne henvendelser fra egen organisasjon er normalt av personlig karakter, som oftest skal rettes 

mot klubb og ikke styret.  Slike henvendelser kan ødelegge fokus på de mål styret har ansvaret for.    

Vedtak:  

Styret tok dialog og samtale til etterretning og enes om innholdet i Taushetserklæringen ved å 

signere. 

 

Sak 73, 2020 Innspill fra klubb og personer 

I løpet av sesongen har styret via administrasjonen mottatt skriftlige innspill knyttet til pågående 

saker eller styrets innstillinger og beslutninger. Styret tok en samlet diskusjon rundt de enkelte 

innkomne saker for å vurdere korrekt behandling av det enkelte innspill. 

Vedtak:  

Styret vedtok at de skal utarbeide en offentlig tilbakemelding som vil besvare og forklare 

beslutninger, innstillinger og prosesser. Dokumentet vil offentliggjøres via e-post og nettsiden.   

 

 

 


