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Sak 76 2020 Mandat Ankeutvalget 2020, endring i ordlyden 
 
Ankeutvalget har mottatt ankesak i forbindelse med SU sak 13/2020. I påtroppende sak viser det seg 
at flertallet i ankeutvalget er/kan være inhabile. I den forbindelse søkte vi veiledning hos NIF 
juridiske, da det ikke lå åpenbare retningslinjer i loven. 
 
NIFs Juridisk avdeling kom med følgende anbefalinger. 
 
Så lenge det ligger i forbundsstyrets mandat å utpeke kandidater til bl.a. ankeutvalget (ref. NCFs lov § 
21g Særforbundets styre), er anbefalingen å oppdatere ankeutvalgets mandat, slik at ordlyden åpner 
for oppnevnelse av varamedlem. 
 
Deretter oppnevne kandidat til rollen som varamedlem. Denne rollen, vil som de eksisterende 
medlemmer, sitte året ut. 
 
NIF juridisk anbefaler videre av NCF for fremtiden oppnevner ett (1) varamedlem i komiteer som er 
mer utsatt for habilitetsspørsmål, dette være seg dommerkomiteen, sanksjonsutvalget og 
ankeutvalget.  
 
For at ankeutvalget skal kunne behandle saken i tråd med mandatet, har vi behov for en oppdatering 
av eksisterende mandat og oppnevnelse av varamedlemmet. Gjeldende mandat ankeutvalget - HER, 
oppdatert mandat vedlagt saksdokumentet. 
 

5) Saken skal behandles av minst to medlemmer i Ankeutvalget. Det betyr at Ankeutvalget 
kun er vedtaksført med to eller flere medlemmer. Et medlem kan ikke alene behandle en sak. 
 
 

Vedtak 
Styret vedtok ordlydsendringen i ankeutvalgets mandat for 2020, med de endringer som kom frem i 
sakspapirene, og ba generalsekretær tilgjengeliggjøre dette for medlemsorganisasjonen. 
 
 
 
 
 
 
 

http://cricketforbundet.no/resources/bilder/2020-Mandat-Ankeutvalget.pdf
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Sak 77 2020 Ankeutvalget, utnevnelser av varamedlem 
 
Som oppfølging til sak 76, er det styrets oppgave å utnevne en vararepresentant til ankeutvalget. 
Administrasjonen har sett på listen over kandidater som meldte sin interesse tidligere i år, men fant 
ingen kvalifiserte kandidater som ikke alt har verv i utvalg/komite.  
 
Administrasjonen har henvendt seg til kandidater som har kompetanse og kunne være interessert i 
rollen som varamedlem i ankeutvalget ut 2020, og anbefaler følgende kandidat som varamedlem i 
årets ankeutvalg: 
 

• Khizer Ahmed fra Sinsen Ck 

Khizer Ahmed har nødvendig kompetanse og god forståelse for regler/lover og dens tolkning. Med 
spillererfaring, juridisk utdannelse og erfaring fra styrearbeid i egen klubb, er Khizer Ahmed en god 
fremtidig ressurs i ankeutvalgets sammensetning.   
 
Vedtak 
Styret vedtok å utnevne Khizer Ahmed, medlem av Sinsen CK til varamedlem i ankeutvalget. Rollen 
som varamedlem løper ut året 2020, på lik linje med de øvrige medlemmer av utvalget. Styret ba og 
ba generalsekretær tilgjengeliggjøre dette for ankeutvalget og medlemsorganisasjonen. 
 


