
 

 

Protokoll 1, 2022 
Norges Cricketforbund 

Dato: Onsdag 19. januar 2022, kl. 16:00 - 19:00 

Sted: Via Teams 

 

Til stedet 

Shahbaz Tariq    President  

Neeta Sankholkar   Visepresident    

Moosa Ali Rashid   Styremedlem  

Yousuf Gilani          Styremedlem, sak 6 og 9  

Bijeyata Kumari   Varamedlem 

Gry Bruaas   Generalsekretær  

Erik Aas Andersen  Administrasjonen, sekretær 

Tariq Mir   Administrasjonen, sak 9 Diverse 

Ikke til stede 

Farial Safdar   Styremedlem       

Harpal Singh Sidhu  Varamedlem 

 

Sak 1, 2022 Godkjenning av innkalling og saksliste  

Vedtak: 

Styret vedtok å godkjenne innkalling og saksliste. 
 

Sak 2, 2022 Godkjenning av protokoll  

Vedtak: 

Protokoll fra forrige styremøte 20/2021 er tidligere sendt ut og godkjent per e-post. 

 

Sak 99, 2021 Dokumenter knyttet til landslag og støtteapparat  

I pågående arbeidsprosesser med avtaler og dokumenter knyttet til landslag og støtteapparat, er 

ulike dokumenter knyttet til prosess og aktivitet gjennomgått. Samtlige dokumenter var vedlagt 

saksdokumentet. 

• Code of conduct  

• Selection criteria national team player  

• Manager & assistenttrener avtale  

 

Vedtak: 

Styret godkjente utarbeidede dokumenter og avtaler og ba generalsekretæren ferdigstille disse i 

henhold til innspill som kom frem under møtet og gjøre disse tilgjengelige for organisasjonen. 



 

 

Sak 3, 2022 Idrettens styringsbarometer 2022 

Idrettens styringsbarometer er en undersøkelse som blant annet gir styret og administrasjonen i 
særforbund og idrettskretser en mulighet til å vurdere sitt eget arbeid. Resultatene gir et meget godt 
utgangspunkt for videre arbeid med organisasjonsutvikling i eget forbund/idrettskrets. 

Spørsmålene i undersøkelsen vil blant annet dreie seg om:  

• Din vurdering av styrets og administrasjonens arbeid  
• Hvordan jobber organisasjonen med planer og mål  
• Hvordan oppleves samarbeidet med andre organisasjonsledd i idretten  
• Hvordan din organisasjon har jobbet gjennom pandemien  

Undersøkelsen vil bli sendt ut 31.januar med svarfrist innen 18. februar. Resultatene vil være klare i 
begynnelsen av mars og oppfølgingen vil skje i april/mai. Det vil ta ca. 15 minutter å svare på 
undersøkelsen og enkeltpersoners besvarelser vil være anonymisert. 

Etter oppfordring fra NIF bredde og vår kontakt i NIFs styre og i samråd med president Shahbaz Tariq 
er Norges Cricketforbund påmeldt Idrettens styringsbarometer 2022. 

Vedtak: 
Styret tok informasjon til orientering. 

Sak 4, 2022, ICC Governance self-assessment 

ICC setter nå fokus på viktigheten av et godt styresett. De følger etter der NIF har stilt høye krav til 

gode rutiner og samhandling i forbundsstyrer over lang tid. Det nyoppnevnte styret i NCF ble 

introdusert for dette under deltakelsen i 2021 “Styrekurs for særforbund». ICC kaller det nye 

satsingsområdet “Good Governance” og har i denne forbindelse innført nye rutiner som bl.a.  

Governance self-assessment.  

“Governance self-assessment – to be shared by your Chair-people for all Board members to complete 

individually by 31st January. Link here and Explainer attached.” 

Vedtak: 
Styret tok informasjon til orientering og vil påse at samtlige styremedlemmer innen fristen 31. januar 
2022, har fullført «Governance self-assessment». 

Sak 5, 2022, Idrettens Hus 2024 

NIF har over en to-års periode satt i verk prosjekt for oppgradering av kontorfasilitetene, slik at de 

samsvarer med arbeidsmiljøloven og andre regulativer.  Flere forbund sitter i dag på kontorer som 

ikke lenger er godkjent i henhold til krav, deriblant Norges Cricketforbund.  

Nåværende prosjekt har 4 ulike løsninger i nåværende lokaler som vurderes: 

• Alternativ 1: 10 års leiekontrakt, oppgraderte og moderniserte lokaler 
 

• Alternativ 2: Som tilbud 1, men med 15 års leiekontrakt 

https://www.surveymonkey.com/r/TGGSPNV


 

 

• Alternativ 3: Videreføring av dagens leiekontrakt, 10 års forlengelse, uten endringer 
(kontrakts opsjon) – Særforbundene sitter i all hovedsak slik som de sitter i dag, mens noen 
få må flyttes pga. at lokalene ikke tilfredsstiller arbeidstilsynets krav til bl.a. dagslys og 
størrelse, samt at de særforbund som har meldt ønske om å flytte til Ullevål Stadion, skal 
ivaretas. Dette vil skje i dialog med de det gjelder. 

 

• Alternativ 4: 10 års kontrakt med møteromssenter i 1. etg og mindre oppgraderinger – viser 

til vedlegg 2, utsendt presentasjon 15.12, slide 13 (møteromssenter) -Særforbundene sitter i 

all hovedsak slik som de sitter i dag, mens noen få vil bli påvirket av 

endringene/rehabiliteringen, samt at de særforbund som har meldt ønske om å flytte til 

Ullevål Stadion, skal ivaretas. Dette vil skje i dialog med de det gjelder. 

 

NIF ønsker at idretten også i fremtiden skal være samlokalisert og skape et godt 

idrettsfellesskap. Det legges derfor til grunn at dagens husleiesubsidiering på totalt kr 10 

millioner videreføres de kommende årene. 

Vedtak: 

Styret vedtok å støtte Idrettens Hus 2024 alternativ 2, og ba generalsekretæren følge opp de ulike 

prosesser knyttet til prosjektet.  

 

Sak 6, 2022, NM 2022 

Presidenten sammen med administrasjonen, innhentet nødvendig historikk for å ha et godt grunnlag 

under vurderingen. NM - arrangeres hvert år i forbindelse NM-veka medio juni. NCF må ha spilt seg 

frem til semifinaler innen NM-vekas oppstart. Viktig i denne vurderingen, er at NCF i 2022 ikke deltar 

under NM-veka 2022, men er klare igjen fra 2023. 

Vi har både NM-veka og ECL-turneringen å ta hensyn til og et ønske å komme i rute ihht. 

Spillereglementet.  

Vedtak: 

På bakgrunn av gjeldende situasjon vedtok styret: 

a) Avlyse NM - 2022 i sin helhet. 

b) Vinneren av T20-seien 2022, 1 divisjon representerer Norge under ECL 2023. 
c) Resultatet fra T20, 2022 legges til grunn for deltakelse i NM og NM-veka 2023. 

Styret ba generalsekretæren oppdatere spillereglementet og relevante dokumenter i henhold til 

vedtaket.  

Sak 7, 2022, Turnering og arrangement i regi av klubb 
 

NCF heiner om aktivitet for de unge/kvinner og turneringer for landslag som kan trekke 

oppmerksomhet. Dette understrekes også i NCFs strategi og i prioriteringsområdene inkludert i ICCs 

utviklingsmål. Med en alt begrenset banekapasitet, er det ikke rom for så mye ekstra. 

I 2022 håper vi å få gjennomført en til to T20I i Norge. Dette er et stort sprang for Norge og veier 

tyngre enn klubbturneringer uten fokus på våre strategiområder, barn, unge og kvinner. 



 

Det er spesielt viktig å være 100% klar på at organisert cricketaktivitet i Norge er under NCF- 

paraplyen. Da blir det lettere å kvalitetssikre både innhold og arrangører og samtidig ta avstand fra 

miljøer og arrangører som handler utenfor den organiserte idrettens mål, hvor NCF raskt kan komme 

i et uheldig søkelys og skape badwill for cricket.  

Det vil være ulik tilgang på baner i og utenfor Oslo, men felles for alle baner er at behov utover 

trening og seriespill, må meldes inn i god tid for vurdering – gjerne et år i forkant. 

NCF må gå foran med gode eksempler i forbindelse med satsing på barn, unge og kvinner, og evt. 

ekstra banekapasitet skal forbeholdes disse. 

Vedtak: 

Styret tok innspill og informasjon til orientering og ba generalsekretæren utarbeide en veileder med 

retningslinjer og kriterier for søknad klubbarrangement på NCFs tilgjengelige cricketbaner.  

 

Sak 8, 2021 Orienteringssaker  

1. Status fra arbeidsgruppene knyttet til tingsaker, leder for den enkelte arbeidsgruppe 

informerer  

a. Regional serieavvikling, Neeta Sankholkar, Yousuf Gilani, Harpal Singh Sidhu 

 

Administrasjonen tar initiativ til et oppstartmøte med prosjektgruppa. Neeta følger 

opp de øvrige prosjektmedlemmene og forbereder de i forhold til igangsetting av 

arbeid i gruppa. 

 

b. Opprette markedsutvalg, Yousuf Gilani, Bijeyata Kumari, Harpal Singh Sidhu 

c. Sesongavslutning, Yousuf Gilani, Farial Safdar, Moosa Ali Rashid 

d. Etikette, Shahbaz Tariq, Neeta Sankholkar, Moosa Ali Rashid og Yousuf Gilani 

 
2. Administrasjonen orienterte: 

a. Klubbledermøte JANUAR Presentasjonen kan leses HER.  
b. Komite & utvalg 2022-23 
c. Barn & unge – seriespill  
d. Tilskudd klubber  
e. Rammebetingelser kampoppsett 
f. Landslag – uttakskomite, prosess og plan 
g. Klubb & regions besøk - planer 

 

Sak 9, 2022, Diverse - kampoppsett 2022 T20 Championship og Super League 
 
Administrasjonen orienterte om status påmeldte lag og problemstillinger knyttet til dette grunnet få 
påmeldinger til Qualifying A og B for både T-20 og Super League og korona situasjonen, ble følgende 
vedtatt av styret via e-post 20. januar: 

 

 

http://www.cricketforbundet.no/resources/bilder/nyheter/2022-Klubbledermote_1-2022.pdf


 

Vedtak 

Styret vedtok i forbindelse med kampoppsett 2022 T20 Championship og Super League følgende: 

a) Det godkjennes fritak for Kolsås CK fra Seriespill 2022. Kolsås CK beholder sin plass i Divisjon 
Qualifying B i sesong 2023. 

b) Divisjon Qualifying A og B sammenslås for både T-20 og Super League i sesong 2022. 
c) Tittelendring: Endre fra 1 divisjon til Elite Divisjon. 

Sak 9, 2022, Diverse - Rutiner for styreprotokoller 

 President Shahbaz foreslo klarere rutiner for styreprotokoller. 

Vedtak: 

Styret vedtok endrede kriterier for styreprotokollprosessen: 

a) Administrasjonen utarbeider protokoll fra avholdte styremøter 

b) Protokoll fra styremøte sendes styret 72 timer (3 arbeidsdager) etter møtets avslutning 

c) Protokoll skal godkjennes av styremedlemmer 48 timer (2 arbeidsdager) etter mottatt 

protokoll. Protokollen anses å være godkjent om tilbakemelding ikke er mottatt innen fristen 

på 48 timer 

d) Protokollen publiseres innen 10 virkedager 

 

Sak 9, 2022, Diverse - NCF rutiner for innkreving av økonomiske mislighold 

President Shahbaz tok opp problemstillingen i lys av at NCF har hatt utestående fordringer i klubber 

fra flere år tilbake i tid.  

Vedtak: 
Styret ba generalsekretæren presentere eksisterende prosedyrer for utestående fordringer samt en 
oversikt over åpne poster per 31.01.2022.  


