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   Omer Saddiqi møtte for SH  
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Dagsorden:

 

Sak 156  Rapport Kontrollkomiteen 

   Vise President TRL hadde innkalt til et ekstraordinært møte etter ønske fra 4    

  styremedlemmer samt seg selv.  

   Saken gjaldt rapporten fra Kontrollkomiteen og tilbakemelding styret hadde mottatt.   

  SH ble vurdert inhabil i saken da han har vært den personen som har inngått avtalene 

   selskapet. 

  Kontrollkomiteen har utarbeidet en rapport som har vært grundig hvor de har spurt 

  hver enkelt styremedlem om saken for så å rapportere inn den. 

   IK mente rapporten fra Kontrollkomiteen ikke var god, han mente den var skrevet for   

  å mistenkeliggjøre SH. IK har også anbefalt SH om å engasjere advokat i saken. 

   IK lurte på hvorfor det var nødvendig å informere NIF om saken samtidig som  

  Kontrollkomiteen behandlet den. IK mente videre at Kontrollkomiteen ikke har noen 

  mandat til å mene noe i saken eller svarteliste noen bedrifter. IK mente at dette 

  kunne føre til at NIF ble saksøkt. KK skal kun finne feil og mangler i følge IK.  

 

  IK ønsket at styret skulle ble ferdig med saken, slik den er, hvis ikke ville han stille 

  mistillit til alle i styret. Styret ønsket å ferdigbehandle saken med de reelle fakta som 

  er fremlagt. IK fremmet da mistillit mot styret og GS uten å si hvorfor hva galt styret 

  eller GS hadde gjort. Dette forslaget falt og ble ikke vedtatt.  

   IK lurte på hvem som hadde kontaktet media i saken, media hadde vært i kontakt 

  med NIF etter å ha lest protokollene til NCF. NCF kontaktet ikke media. 

   OS mente at slik enkelte styremedlemmer holdt på er med på å ødelegge for hele 

  cricketen. De bør holde seg for gode til dette og tenke på utvikling.  

 

  Styret fremmet mistillit til Presidenten, dette ble vedatt 5-1 stemmer 

    



   

   

  Mistillit til sittende president gis på bakgrunn av at han gjentatte ganger har  

  overkjørt styret med egne beslutninger.  

 

  Ncf er ikke tjent med å ha en president som ikke har tillitt til styret, valgte komiteer, 

  utvalg og administrasjonen og som i tillegg mener at de overnevnte er inkompetente. 

  Han mener videre at saker vi kommer med er bare svada.  

 

  Presidenten følger sine egne regler og gir ett inntrykk av at hans egne oppfatninger 

  av saker er riktig og at alle skal følge dette. I tillegg velger han bevisst å ikke ta ansvar 

  for noe ved Stubberudmyra og har tidligere avfeid dette med at vi lærer til neste 

  gang å ikke gjøre det slikt.  

 

  Ett styre handler ikke om å være for eller i mot personer men å handle på vegne av 

  alle våre medlemmer og gjøre det beste for cricket. Å fraskrive seg ett ansvar er ikke 

  det beste for cricket.  

 

  Det virker som om presidenten gjerne vil splitte hele styret og kun ha de som holder 

  med ham inn i styret. Han har gjentatte ganger også blandet seg inn i utvalg,  

  komiteer, innkjøp og det administrative arbeidet.  

 

  Bakgrunnen for at mistillit spørsmålet reises er rapporten fra kontroll komiteen og de 

  siste hendelser, hvor de ber om en tilbakemelding på om styret har tillitt til sittende 

  president.  

 

  Tv2 har selv vært i kontakt med NCF og ikke omvendt. Journalisten kan kontaktes hvis 

  det skulle herske noen tvil om hvordan dette har foregått. Alle våre protokoller ligger 

  ute på nettet hvor alle har innsyn, jo mer vi er i media positivt så må vi regne med at 

  det kommer negative saker opp i lyset også. 

   

  Det ble stilt mistillit til SH i de ovennevnte sakene. Styret ser på det som problematisk 

  å ha en leder som ikke stoler på sitt styret, komiteer, utvalg og administrasjon. Inntil 

  det blir kalt inn til ekstraordinært Forbundsting med Valg på dagsorden vil vise  

  President TRL fungere som President.  

   

 



 

 

  SA, OS og GS vil kontakte selskapet SB Bemanning som har utført jobben ved  

  Stubberudmyra hvor timelistene vil bli gjennomgått samt muntlige avtaler som er 

  inngått med SH. Denne saken vil ble behandlet ved Forbundstinget før valg finner 

  sted. Det er også Forbundstinget som vil avgjøre om NCF skal betale selskapet for 

  jobben som er utført.  

Sak 157  Media – pressemelding 

  Media har vært på saken, NCF har ingen ting å skjule og har hatt en åpenhet rundt 

  denne prosessen. NCF sender ut pressemelding slik protokollen er:  

   NCF vil kontakte selskapet for å se nærmere på timelistene som er oppført. NCF 

  sender saken videre til Forbundstinget som vil avgjøre dette. 

Sak 158  Ny henvendelse med saker fra Kontrollkomiteen 

  Kontrollkomiteen har fremmet to nye saker som omhandler innkjøp av flexi pitch og 

  det samme firmaet som er nevnt i Stubberudmyra, som gjorde en jobb med  

  treningsnettet. De har stilt SH direkte spørsmål om dette da det var han som tok med 

  selskapet. Denne saken vil bli behandlet til styremøte onsdag 02. oktober.  

   

 

 

 

 

 


