
 
 
 
Protokoll ordinært styremøte tirsdag 23. juli 2013  

 
Tilstede:  Safir Hayat (SH), Sajjad H. Shah (SHS), Sheraz Aslam (SA), Khalid Mahmood (KM), 
  Omer Saddiqi (OS), Rizwan Younas (RY), Tone R. Larsen (TRL), Munawar (MA) 
  Camilla Haider (CH) 
 
Forfall:  Shakeel Chaudry 
 
Admin:  Generalsekretær (GS), Utviklingsleder og Idrettsleder 

 
Åpen halvtime: Oslo CK, Groruddalen CK, Strømsø CK og City CK møtte til åpen halvtime med  
  spørsmål. Alle fikk mulighet til å stille styret spørsmål noe de gjorde. Styret ba de 
  fremmøte om å sende inn sine spørsmål skriftlig slik at de kan besvares.  
  De fremmøte representantene skulle sende dette skriftlig. 

 
Dagsorden:  

 
Sak 89   Godkjennelse av sakslisten og dagsorden  
  Før styremøte og dagsorden skulle godkjennes kom det inn et forslag om å sjekke  
  representasjonen til de fremmøte representantene, da to av styremedlemmene 
  hadde fått tilbud om ansettelse.  
   GS informerte styret om at disse to ikke kunne sitte som styremedlemmer da sak 
  92 skulle behandles. De det gjaldt satt da i møte som observatør. Styret gratulerte 
  disse med ansettelsen. 
  Ingen merknader til innkallelsen og sakslisten, enstemmig godkjent. 

 
 Sak 90   Godkjennelse av protokoll 05. juni 2013  
  Protokollen ble enstemmig godkjent 

 
Sak 91   Innkommet post 
   GS orienterte styret om innkommet post og fortalte at Veitvet CK er tatt opp som 
  ytt medlem av NCF. Veitvet CK er et jentelag. 
  Tilbakemelding fra deltakere som deltok under scorerkurset arrangert av  
  dommerkomiteen har vært positive. NCF vil fremover arrangere offisielle scorerkurs. 
   GS har vært i samtaler med Helge Mood fra Ekeberg angående leie av innendørs hall. 
  Cricket i Norge har et stort behov for innendørs haller og oppfordrer alle klubber til å 
  kontakte sine nærområder for å inngå leieavtaler. 
  SA orienterte om at ICC Account 2012 er sendt og levert ICC. 
   Camilla Haider  orienterte styret om et stygg episode som Falken CK hadde mot 
  jentene. SH vil sende skriftlig advarsel til Falken om at slik oppførsel ikke er akseptert.  



  
 

TRL orienterte styret om invitasjon fra Irland. Styret bestemte enstemmig at Tone R. 
 Larsen kan representere NCF under det mesterskapet.  
 SA ønsket et orientering vedrørende Stubberudmyra og hvordan arbeidet har blitt 
utført.  Det har kommet inn en faktura på kr 150.000 for et arbeid som i 
utgangspunktet skulle koste mellom 70 0g 80 tusen. Leder av banekomiteen inviteres 
for å holde en orientering. 

 
Sak 92   Økonomi 
   SA orienterte styret at det er bestilt representasjons bank kort for NCF. Denne vil bli 
  benyttet som brukskonto. 
   GS orienterte styret om sponsormidler, SA vil sende faktura til MyCAll slik at de 
  utbetaler avtalt beløp på kr 100.000,- 
  GS orienterte styret om økning av Post 3 til 360.000 fra 2013, dette beløpet vil bli økt 
  til 980.000,- fra 2016, som vil være rettet mot barn og unge. GS og SA har deltatt på 
  disse møtene med NIF. 

 
Sak 93   Ansettelse – Utviklingsleder, idrettsleder & Webansvarlig  
  Admin ansetter Khalid Mahmood som Utviklingsleder i en 50 % stilling, sammen med  
  Sajjad H. Shah som Idrettsleder og Usman Saeed som Webansvarlig. Styret gratulerer 
  disse med stillingene og ønsker disse lykke til. Dette er faste stillinger. 
  Det vil bli innkalt til et ekstraordinært Forbundsting innen to ukers frist, GS sender 
  innkallelsen til Ekstraordinært Forbundsting, i mellomtiden sjekker han ut om hvem 
  som skal velges, vara eller faste representanter.  
  Dette ble vedtatt med 5 stemmer mot 2. 
  Avtalen med Easypay vil også bli orientert om under Forbundstinget, da det vil være  
  ekstra kostnad knyttet til dette for klubbene. 

 
Sak 94   Anbud Markedskomiteen  
  Det hadde kommet inn tre anbud hvor det laveste anbudet var på kr 400,-  
  Vedkommende som hadde lagt inn dette anbudet valgte å trekke seg grunnet diverse 
  forhold rundt hans studier, samt en del unødvendig diskusjoner på baner.  
  Det nest billigste anbudet var sendt inn fra et vara medlem av NCF styret som hadde 
  tilgang til alle innkomne anbud. Styret ble gjort oppmerksom på dette etter kraftig 
  reaksjon fra en av anbudsgiverne. 
  Styrerepresentanter har ikke lov til å legge inn anbud NCF setter ut. Det kan  
  oppfattes som tillitsbrudd. Vedkommende vara representant ønsket derfor å trekke 
  sitt anbud, samtidig som han sa at han kan gjøre jobben gratis siden har trakk seg.  
   Styret har en klar visjon rundt Markedskomiteen og ønsker å profesjonalisere seg 
  innen dette, derfor opprettholdes at dette skal på anbud. Språk og kommunikasjon er 
  viktig. 
 



 
 
   Utstyr som er kjøpt inn av NCF til dette arbeidet vil bli levert inn til   
  administrasjonsteamet.  
  Det første innkomne anbudet vil bli intervjuet av OS, SC og GS. 

 
Sak 95   Åpning Stubberudmyra  
  NCF hadde den offisielle åpeningen av Stubberudmyra 25. juni med representanter 
  dra Oslo Bystyre tilstede. Aftenposten laget en reportasje om åpningen og  
  betydningen av cricket.  
  Den 24. juni hadde SHS, leder av banekomiteen Mukhtar Choudhry og GS en befaring 
  sammen med Odd Einar Dørum, Abdullah og Mazayar for å vise banene og  
  manglende forhold knyttet rundt dette.   
  Ungdomsserie er satt i gang, det mangler fortsatt statistikk for denne serien. Leder av 
  UK har bedt klubbene om å sende inn navn, dato m.m til KK slik at dette kan  
  oppdateres. Styret ber UK om å følge dette opp.  
  SA ønsket et oversikt over utdeling av utstyr for barn- og unge, det er 2 påmeldte lag 
  som ikke har fått utstyr. Hvem har listen eller oversikt over hvilket lag som har fått 
  hva. 
  SA har bestilt ekstra utstyr for å dekke de som ikke har mottatt dette.  
   UK må legge frem denne informasjonen til styret slik at dette kan rapporteres. 
  U-15 hadde stor glede av representere Norge under turneringen i Danmark 07.-11 
  juli.    
  Norge har foreløpig spilt solid i England, UK vil levere en rapport om disse turene. 

 
Sak 96  Peter Brett 
  KM, SHS og GS orienterte om forarbeidet som ble gjort før PB skulle komme til  
  Norge. KM redegjorde alt dag for dag. 
  Det er viktig å understreke at PB ble invitert etter initiativ fra KM nettopp for å  
  utvikle idretten. Derfor var det trist og til dels ødeleggende for den positive  
  cricketutviklingen vi har i Norge at PB bra forlot Norge uten å si i fra hvorfor. 
  PB saken skapte god temperatur under møte. 
  Saken har vært diskutert med ICC og utsettes inntil neste ordinære møte. 

Sak 97  Lokaliseringsstudie Nasjonalt anlegg 
  GS orienterte om lokaliseringsstudie med nasjonalt anlegg som Drammen kommune 
  har jobbet med. GS har vært med fra oppstarten av dette og informerte om veien 
  videre. 
  Dette vil være et stort steg for cricketutviklingen i Norge. 

 
 
 
 
 



 
 
Sak 98  Kontraktinngåelse med EasyPay sponsoravtale 
  GS har etter fullmakt fra styret inngått en intensjonsavtale med Easypay som vil være  
  inntektsgivende for NCF. Dette vil bli fremlagt for Forbundstinget da dette vil koste 
  hver medlem 200,- for å anskaffe. Dette kortet vil være obligatorisk og vil bli brukt s
  om medlemskort hos NCF. 
 
  GS orienterte om samtaler med mulig ny sponsor, Grensehandel, de er interessert i å 
  kunne støtte NCF økonomisk. 
 
Sak 99   Orientering prosjekt Klart Jeg Kan  
  GS har utarbeidet et prosjekt og innlevert denne til Ekstrastiftelsen, dette  
  prosjektet har blitt sendt videre til stiftelsen for vurdering.  
  Tilbakemelding som er mottatt har vært positive få langt. Prosjektet omhandler 
  jenter, barn og unge. 

 
 
Sak 100  Status leieavtale lagerplass for oppbevaring av utstyr 
  SHS og KM vil inngå ny leieavtale der NCF har lager slik at dette utstyret kan 
  oppbevares forsvarlig.  

 
Sak 101  Forespørsel av Sandnes CK om lån av Flexipitch  
  Styret støtter dette enstemmig. Sandnes CK kan låne en av Felxpitchene. 
  Det er viktig at det utvikles cricket i Rogaland og andre områder.  

 
Sak 102  Åpning av Bjørndal treningspitch 
  NCF vil foreta en offisiell åpning av treningspitchene på Bjørndal torsdag 29 
  august. Politikere, ildsjeler m.m. vil bli invitert slik at vi kan sette cricket på  
  agendaen. 

 
Sak 103  Orientering Støtte erklæring 
  GS orienterte styret om støtte erklæringen NCF har sendt til Idretts Presidenten  
  Børre Rognlien. 

 
 Sak 104 Champions League La Manga 10-14 oktober  
  Følgende lag er påmeldt: Sentrum, Star, Strømsø og vinnere av NM finalen, da  
  Aliens ikke ønsker å reise.  

 
Sak 105 Dommerpanel  
  RY orienterte om dommerpanelet, den vil bli publisert i uke 31. 

 



 
 

 
 
 
Sak 105 ICC besøk 24-26 juli 
  GS orienterte styret om program for Richard Hastie, denne ble gjennomgått i  
  Styret og godkjent.  
  TRL vil hente Richard sammen med GS før møtet starter torsdag 25 etter en  

  befaringsrunde med cricketbanene.  

 
Sak 106  Eventuelt 
  CH ønsket dato for når jenteserien skal settes i gang. CH har jobbet gått for å kunne 
  representere cricket under Mela festivalen i Oslo, Rådhusplassen.  
  CH har utarbeidet en brosjyre som kan deles ut, KM og GS vil sende dette til  
  trykkeriet.  
  CH har gjort en god innsats for denne utviklingen. 
 
  SHS orienterte om Allidrettskolen som skal være i august. KM og SHS vil være  
  representert der sammen med Kvinneutvalget.  
 
 
Møte hevet 22:15 


