
 
 
Innkallelse ekstraordinært styremøte onsdag 13. November 2013 
 
Sted:  Ullevål 
Tid: 17:00 

 
Deltakere:  
 
Safir hayat (SH), Fozia Ahmed (FA), Ikhlaq Khan (IK), David Kuhlwilm (DK), John Tvedt (JT), 
Owais Mahmood (OM) 
  
Varamedlemmer: Mohsan Irfan (MI) og Asad Maaz (AM) 
 
Forfall: Nasar og Teimoor Saqlain (TS) 
 

 

 
 
Åpen halvtime: 
 
Dommerkomiteen møter opp til åpen halvtime ved Tariq Mir (TM)) og Kamran (leder). 
Dommerkomiteen har tidligere bedt om å møte tidligere, men har aldri fått til det grunnet 
ulike kommunikasjons misforståelser. De har prøvd å lage avtale med tidligere GS. Komiteen 
mener det har vært manglende tilbakemeldinger. TM ser på dette som fornærmelse.   
 
Dommerkomiteen legger fram sitt budsjett, og ønsker to kurs Level 1A, level 2 og 
scoringkurs,boundry assesment, dommertreff (konferanse). Komiteen mener at man kan 
spare penger på å trene opp lokale instrukser som kan ta disse kursene. En annen fordel blir 
mindre planlegging med lokale instruktør. En annen fordel er at instruktørene kan snakke 
norsk. Styret må utrede denne saken, dommerkomiteen har ikke fått til dette enda, men er 
villig til å samarbeide med utrede saken.  
 
Komiteen ønsker bedre ressurser, og mener at det må styrkes på alle måter. Alt fra 
kompetanse, og kunnskap. En av måtene dette skjer på er gjennom kursing, og dommertreff. 
Gjennom dommertreff kan dommere lære fra hverandres erfaring. Disse møtene må foregå 
jevnlig (månedlig). Dommerne skal ikke oppleve ulike situasjoner selv, men lære av 
hverandre. Vi har per dags. dato ingen instruktører i Norge i følge TM. Dommerkomiteen 
ønsker videre kursing på norsk, og oversettelse av ICC reglene som man ønsker å bruke i 
kommende sesong.   
 
Dommerkomiteen leder mener det er viktig med boundry assesment fra ECB. Dette er krav 
for å kunne dømme utenfor Norge. Lokale assessment er ikke kritiske eller nøytrale på 



samme måte. Komiteen krever boundry asessment. TM mener at vi bør ha personer til å ta 
kurs som er villig til og faktisk har lyst til å gjøre jobb videre. Det må ikke være obligatorisk 
krav til kurset heller ikke slik at det må være minimum antall fra hvert lag. Dommerkomiteen 
har lagt oversikt over kriterier til panelet på websiden til NCF, og disse er oppdatert. Det er 
en litt dårlig oversikt over antall beståtte dommere med bestått ulike level kurs, og disse må 
man jobbe med. TM mener at fokuset på bør ligge mer på allerede beståtte level 1 dommere 
med å ha level 1A hvert år, og level 1 anhvert år. I tillegg til refreshment kurs. 
 
Dommerkomiteen vil ha innkjøp av lighmeter, og walkietalkie (2per bane), jakker og gensere.  
Komiteen kommer også opp med et forslag til ordning videre: En person skal være 
tilgjengelig på banene til å ta ansvar på ulike områder knyttet til for eksempel dømming på 
kort varsel, og ordne utstyr. Et vakt system.  
Tidligere styret har sgt ja, til å utbetale ekstra til de dommerne som sitter i panelet. Styret 
ble minnet på dette.  Styret takker komiteen for at de møtte opp, og vil prøve å få gjennom 
det de kan innen for de rammene som er satt i budsjettet.           
Kamran anbefaler at vi bruker pengene fra ICC til kursing, hvis ikke risikerer vi å miste noe av 
støtten.  

 
 
 
Dagsorden  
 
Sak 191  Godkjennelse av sakslisten og innkallelse 
 

- Enstemmig godkjent, ingen merknader.  
 
Sak 192  Oppsummering fra forrige styremøte (Oppfølging av saker) 
 

- Regnskap: Styret har gått gjennom regnskap med ansvarlig i NIF, Arnstein. Vi har hatt 
møte med Sheraz, tidligere økonomiansvarlig. Arbeidet med å lage kort pågår, og det 
regnes med at det blir ferdig i løpet av uken. Inntil dette er på plass kan vi ikke 
utbetale de utestående beløp. SH har fått tilgang, og JT får dette fortløpende.   

- Lagerliste er nå laget.  
- Liste over kontaktpersoner kom ikke raskt nok til styret. Tilgang til admin mail konto 

er nå på plass dette er vesentlig for styret å få tilgang til. 
- Lagerplass: IK har funnet alternativ lagerplasser som kan spare oss for betydelig 

beløp, ca. 36 000 kr.  
- Gressklipping: Vi kan ta i bruk frivillighets arbeidere, og også folk fra kriminalsorgen 

kan vi ta i bruk. Dette vil NCF kunne tjene på i langsikt, og dette vil i tillegg gi NCF et 
positiv inntrykk utad. 

- NCF vil ordne oppholdsplass for klubbene som kommer utenfra Oslo. Styret ønsker å 
legge til rette for klubbene som kom utenfra, og bruker store beløp på å spille en 
cricketsesong.   

- Et snekkerfirma bygger 2-4 sittetribuner som ligner på dem vi har på Ekeberg per 
dags dato.     

- Stubberud: IK har vært i kontakt med leder for firmaet. Vi har blitt enig om at NCF 
betaler 130 000 kr inkludert moms. Dette var et resultat som kommer av gode 



forhandlinger, og mot redusering vil NCF reklamere firmaet som sponsor. Dette ble 
enstemmig vedtatt. Videre må det jobbes med anbudsprosess. Anbudsprosess har 
tidligere ikke fungert slik det bør være. Administrasjonen må følge bedre opp, og 
dette skal det arbeides med videre.    

 
Sak 193  Budsjett 
 

- JT finner ut med Anita i NIF om prosessen til hvordan budsjettmøte bør foregå. 
- Budsjetts endring forslag bør komme inn senest 2 dager før møte med begrunnelse. 

Endring til budsjettforslaget som kommer fra klubbene må balanseres (gå i null). 
 

 
Sak 194  Orienteringsmøte (nye/gamle styret) 
 

- På grunn av stor arbeidsmengde, og lite med tid har styret måtte prioritere andre 
saker. På grunn av dette har orienteringsmøte falt bort.  

 
 
Sak 195  Danne oversikt over godkjente dommere og trenere  
 

- Styret har en oversikt over godkjente dommere. Dette har DK også lagt ut på 
websiden til cricketforbundet. Arbeidet med å danne oversikt over trenere vil komme 
på plass etter at komitemandatene er på plass. Dette vil bli et komitearbeid.  

 
Sak 196  Taushetsplikt 

 Skjema 
 

- OM lager en taushetsplikt skjema i løpet av de neste dagene. Dette vil bli tilsendt til 
styret fortløpende via e-post. Samtlige styremedlemmer bes om å ta med dette 
skjemaet til neste styremøte.   

 
Sak 197  Henvendelse fra Søndre Nordstrand Prinsesses  
 

- Søndre Nordstrand Prinsesses har sendt inn søknad i forhold til utbetaling av støtte 
for utstyr. Dette har vært ordnet for alle kvinnelag, og SNP er dermed ingen unntak. 
Deres søknad innvilges, og vil få utbetalt støtten.   

 
Sak 198  Orienteringsmøte med dommerkomiteen  
 

- DK møtte opp til åpenhalvtime, og la frem sitt budsjett, ønsker og utfordringer 
knyttet til arbeid i komiteen. 

 
Sak 199  Eventuelt      
 



- Avslutningsfest: Komiteen har jobbet i forhold til å hente inn priser i forhold til mat, halleie, 

pokaler og kjøp av brus. De totale kostnadene kommer opp på ca. 140.000 kroner inkludert 

moms.  

Adil fra Ullensaker CK og Munawar fra Nord CK har sagt seg villig til å arbeide med filming på 

frivillig basis. Styret må hente inn kamera med utstyr fra Abu Bakr slik at disse personene for 

utstyr tilgjengelig. 

- Innkommet mail fra tøyen skole som ønsker cricket tilgjengelig på skolen. Sindre som er 

kontaktpersonen for skolen har vært i kontakt med NCF. SH følger opp saken.  

- Ullensaker CK (UCK) har sendt inn faktura med tilleggskostnader over de 15.000 kr som var 

avtalt i første omgang. Disse pengene skulle utbetales til UCK mot at styret fikk et regnskap 

med kvitteringer innen 2 uker etter at turneringen var slutt. Styret krever med dette at UCK 

viser regnskapet med kvitteringer. Om tilleggskostnadene for turneringen skal utbetales vil 

styret vurdere når de først mottar dokumentasjonen.  

- Innkjøpskomiteen: Styret krever granskning av saken i forhold til at en mengde varere til et 

betydelig beløp er savnet. Styret er nødt til å kreve inn en liste over kjøp som komiteen har 

foretatt i 2013. Dette er en sak styre vil følge opp. 

- Politiattest: Et PDF dokument vil bli gjort tilgjengelig for klubbene på websiden til 

cricketforbundet. Dette dokumentet kan benyttes av trenere som ønsker å søke vandel i 

forbindelse med å trene barn og unge.  

- Alle komiteer må sende inn protokoller som viser til møtevirksomhet som komiteen har hatt 

i løpet av året. Honorarene for møtene vil først bli utbetalt når dette er mottatt.  

- UCK får også utbetalt støtte for sitt jentelag i forbindelse med drakter/ utstyr.   

Møte hevet: 2330 

 


