
 

 

Protokoll 

Styremøte 7, 2018 

Norges Cricketforbund 

Dato: Mandag 10.07 2018, kl. 14:00-16:00 

Sted: Idrettens Hus, Ullevål Stadion 

Tilstede:  

Sondre Sande Gullord  Styreleder  

Nora Sperre Vangsnes  Styremedlem 

Roar Bogerud   Styremedlem 

Gry Bruaas   Generalsekretær 

 

Forfall:  

Janne Cecilie Hafskjold  Styremedlem 

 

Sak 32, 2018 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 

Vedtak: 

Det nye styret for Norges Cricketforbund vedtok å godkjenne innkalling og saksliste. 

 

Sak 33, 2018 Godkjenning av protokoll   
 

Vedtak: 

Styret vedtok å godkjenne protokoll fra forrige styremøte.  

 

Sak 34, 2018 NIFs lederutviklingsprogram for generalsekretærer 
 

Vedtak: 

Styret tok fremlagt informasjon til orientering og ba generalsekretæren om å søke deltakelse på NIFs 

lederutviklingsprogram for generalsekretærer fra høsten 2018.   

 

Sak 35, 2018 Status økonomi, H1 2018 
Resultatrapport på prosjektkodenivå for H1 2018 var vedlagt som sakspapir til styremøtet. Vesentlige 

avvik mot budsjett og forventninger for 2018, ble samlet gjennomgått i styremølet. 

 

Vedtak: 

Styret tok informasjonen knyttet til Norges Cricketforbunds økonomi etter første halvår 2018 til 

etterretning. 



 

 

Sak 36, Søknad spillerovergang 
Styret har mottatt en søknad om dispensasjon fra spillereglementets §4.7 og §4.7.1, der en 

mindreårig spiller bosatt i bofellesskap, ønsker å bytte fra Minhaj Cricket Klubb til Kristiania Cricket 

Klubb. Signert søknad var vedlagt sakspapirene. 

 

Vedtak: 

Etter en samlet vurdering av saken, inkludert momenter av ekstraordinær karakter synliggjort i 

søknaden, innvilget styret spilleren Adel Ahmadzai dispensasjon fra spillereglementets §4.7 og 

§4.7.1. Betaling av ordinært overgangsgebyr til Norges Cricketforbund og Minhaj Cricket Klubb er 

fortsatt en forutsetning for overgangen. 

 

 

Sak 37, 2018 Orienteringssaker  

 
1. Ny sammensetning av styret for Norges Cricketforbund.  

Idrettsstyret har vedtatt ny sammensetning av styret for Norges Cricketforbund:  

 

«Idrettsstyret fattet i sitt styremøte nr. 35 den 29. juni 2018 følgende vedtak i sak nr. 306 - 

Oppnevning av styremedlemmer til Norges Cricketforbund:  

 

Idrettsstyret oppnevner Nora Sperre Vangsnes og Roar Bogerud som nye styremedlemmer i 

Norges Cricketforbund, og avløser samtidig Per Otto Furuseth fra hans verv som 

styremedlem». 

 

Det ble gjennomført en kort presentasjonsrunde av nye og eksisterende styremedlemmer 

samt generalsekretær. Nora Sperre Vangsnes og Roar Bogerud vil bli presentert for klubber 

og medlemmer om kort tid. 

 

2. Norges Cricketforbund under NIFs administrasjon 

Styreleder og generalsekretær redegjorde for årsaker og bakgrunnen til at Norges 

Cricketforbund ble satt under NIFs administrasjon våren 2016. De nye styremedlemmene fikk 

videre innblikk i:  

 

o Sentrale endringsprosesser gjennomført så langt 

o Organisering av Norges Cricketforbund 

o Strategiprosess Norges Cricketforbund 

o Veien frem mot avvikling av ordinært særforbundsting 

o Status for anleggsutvikling 

o Internasjonal status 

o Komiteer og utvalg 

o Generell administrasjon og drift   


