Protokoll ordinært styremøte onsdag 05. juni 2013
Tilstede:

Safir Hayat, (SH), Sajjad H. Shah (SHS), Syed Munawar Ahmed (SMA),
Shakeel Chaudry (SC), Camilla Haider (CH), Omer Saddiqi (OS)

Forfall:

Khalid Mahmood, Tone R. Larsen, Rizwan Younas (RY), Sheraz Aslam (SA)

Admin:

Yousuf Gilani (GS)

Åpen halvtime:
In møtte til åpen halvtime.
Dagsorden:
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Godkjennelse av innkallelse og saksliste
Ingen merknader til innkallelsen og sakslisten, enstemmig godkjent.
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Godkjennelse av protokoll ordinært styremøte 8. mai 2013
Protokollen ble enstemmig godkjent uten merknader.
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Innkommet post
GS orienterte om innkommet post og mail. Det har vært klager på Dommerkomiteen.
DK bør fremskynde arbeidet med å få dommerpanelet klart.
Styret er av den oppfatningen at må dommere fordeles og roteres, slik at dømmingen
blir bedre og jevnere. Dommere fra samme komite må ikke dømme hverandre. Det
bør være en kombinasjon av en dommer fra samme divisjon som dømmer sammen
med en dommer fra eliteserien eller første divisjon. Dette gjelder spesielt 2, 3 og 4
divisjon. Styret har mottatt klager på at dømmingen ikke er god i disse divisjonene.
DK bees sette opp en plan for å kvalitetssikre dette og endre dommere som står
oppført og tilhører samme divisjon.
DK må legge frem en plan for styret for hvordan de har tenkt å gjennomføre
Scorekurs, dette bør sendes snarest.
DK har mottatt en klage som også er sendt til kontaktperson, dommerne bør foreldes
jevnere slik at alle for mulighet til å dømme.
Norge for besøk av ICC ved Rick Hastie 24-26 juli, GS legger opp program for dette
besøket. Norge er veldig nære et Assosicate medlemskap.
NCF har fått et nytt registrert jentelag som heter Veitvet CK, vi ønsker de velkommen.
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Det er til tider kraftige diskusjoner på Facebook, NCF er av den oppfattelsen at
sosiale medier må benyttes med varsomhet. Det er ikke slik at alle kan fritt
kritisere og bruke ubekvemord mot dommere eller andre.
Personer som ikke klarer å diskutere uten å være negative ladet og komme
med direkte meldinger mot enkeltpersoner vil bli slettet fra gruppen.
GS har allerede informert noen brukere om at de er nødt til å tenke på
hvordan ytrer seg på sosiale medier.
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Økonomi
GS og SH orienterte styret om Ekstraordinært forbundsting og budsjettendringene
som ble vedtatt. Det var mange klubber til stede med godt engasjement.
GS orienterte innkjøpet av nye drakter til Veitvet CK, disse draktene er kjøpt av
Admiral, da jentene skulle ha en visning 02. juni i sin bydel.
Økonomirapporten er tidligere sendt til alle i styret, denne sendes kvartalsvis.
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Ansettelse- Utviklingsleder, Idrettsleder & Webansvarlig.
GS orienterte på vegne av ansettelsesutvalget som består av SH, SA, TRL og GS.
Det har kommet inne 1 søknad til Utviklingsleder og 1 søknad til Idrettsleder, disse vil
bil ansatt fra om med 01. juli.
Stillingen som Webansvarlig har det kommet inn 4 søknader, GS vil innkalle til
intervju og foreta ansettelsesprosessen sammen med utvalget innen 14. juni.
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Innkommet anbud:
NCF ønsket anbud for Cricketmela og Sesongavslutningen 2013. Det kom inn et
anbud fra Shahzad Raja som ønsker å arrangere Cricket mela 2013. Styret stemte
enstemmig for at Shahzad Raja skulle få dette anbudet. Kontaktperson for styret vil
SH og GS være.
Styret ønsker at Mela navnet byttes ut med festival. Dette ble enstemmig støttet av
styret og vil bli formidlet videre til Raja.
Sesongavslutning fikk ikke inn anbud, GS orienterte at han har hatt kontakt med
Adnan som var veldig interessert i å arrangere dette.
SH forelso at maten kan settes ut på anbud alt annet vil bli arrangert av styret. SH
foreslo følgende personer i en nye sesongavslutningskomitee:
SH, OS, SC og KM.
KM har allerede inngått en avtale med leie av hall for 20.000 kr.
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Ungdomsserie- status
SC orienterte om status for U19 og U15, flybillettene for U19 er bestilt, men
transport for U15 er ikke avklart. Leder av UK skulle organisere buss. Dette må
avklares snarest.
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Det er bestilt cricketutstyr for barn og unge i Drammen og Strømsø, dette vil bli
levert til disse klubbene så fort NCF mottar dette.
Per dagsdato er NCF godt i gang med ungdomsserien, vi må ha 16 lag på plass.
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Landslaget
GS orienterte styret om treningskamper som skal spilles i Sussex, samt hvor spillerne
skal bo m.m.
Spillerne er registret hos ICC, dette er et omfattende arbeid som manager for
landslaget må gjennomføre.
Styret ønsker å ha en egen fysioterapeut under turneringen, GS ber Peter Brett sjekke
dette ut.
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Peter Brett
SHS orienterte om Peter Bretts opphold. Det vil bli organisert kursing m.m. under
hans tilstedeværelse. Det er over 40 personer som har meldt seg på til forberedende
trenerkurs. Han vil holde egne kurs for U19, U15 og jentene, samt trenerkurs for de
som har tatt level 2.
NCF ser frem til dette oppholdet. Programmet til Peter Brett vil bli publisert ved våre
nettsider.
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Orientering Ledermøte NIF
GS orienterte styret om ledermøte som ble arrangert i Sandefjord. SH ble syk og fikk
ikke vært med.
Agendaen var hovedsakelig OL 2022, NCF støtter et OL i Oslo.
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Orientering Mortensrud og Alna byde ved Sajjad H. Shah
SHS orienterte om viktigheten av å ha nok og godt utstyr slik at cricket kan
promoteres under slike arrangement. SHS og TRL var representert ved Mortensrud
fra kl 10:00-14:00. OS var også tilstede. NCF hadde ikke noe program for hvordan
eller hva de burde ha med for å reklamere for cricket.
Det var mange personer som møtte frem og SHS og TRL fikk promotert idretten med
det utstyret de hadde.
NCF bør gå til innkjøp av Cricket Factory, det er egne cricketstasjoner som kan lett
settes opp og som fenger interessen.
Alna bydel skal ha et arrangement hvor jentelagene er i fokus.
10 juni kommer Migrapolis for å filme Falken girls på Stubberudmyra. SHS organisere
dette sammen med Fozia Ahmed.
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Orientering mulig sponsor Sesongavslutning
GS orienterte om sponsoravtalen mellom Advokat Shahzad Nazir som vil støtte
avslutningen med 10.000 kr. Tariq Mir er i praksis hos dette firmaet og han har vært
kontaktleddet. NCF er glad for denne støtten.
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Lagerplass for oppbevaring av utstyr, Manglerudhallen
NCF har utstyr som må fjernes fra Manglerudhallen, SHS vil sammen med SA inngå
leieavtale med Citylager og utvide leieavtalen vår med et lager til. Denne vil også
banekomiteen har tilgang til.
Det børs kjøpes inn en container til Stubberudmyra ut i fra tilbakemeldinger fra BK.
GS har vært i kontakt med BYM for å få tillatelser og avventer svar fra de.
SH ba SC kontakte SA for å få nøkkel til container slik at UK kan ha sitt utstyr der.
SHS orientere styret med tanke på utvidet lagerkapasitet.
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Æresmedlem, representasjon ICC Div 1
Ekstraordinært Forbundsting vedtok å ha med æresmedlemmer til offisielle
representasjoner. Styret støtter enstemmig å ha med Mohammed Yaya Khan.
NCF vil dekke kostnadene for fly og hotell.
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President Day
SH er valgt ut for å representere Norge under ICC DIV 1, styret stemmer derfor
enstemmig at TRL representerer Norge sammen med en fra BYM eller NIF.
GS sender invitasjon.
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Eventuelt
SMA ønsket å gå til innkjøp av kameralinse i henhold til budsjettet for
markedskomiteen. En linse vil koste kr 18.500.
GS foreslo å selge kameraet NCF eier da det er lite nytteverdi i dette. Alle tar egne
bilder med smart telefoner og publiserer dette på nettsidene. NCF kan bruke disse
midlene annerledes. Dette forslaget ble nedstemt.
Styret støttet ønsket fra SMA det vil bli kjøpt en kameralinse for 18.500. SMA bestiller
linsen.
Styret er enstemmig for å sette ut fotografering/ filming og intervjuing på anbud. Det
er kr 800 pr oppdrag som vil være hovedsakelig under NM, T/20, U19, U15,
landslaget og sesongavslutningen.
GS publiserer dette på websiden.
Møte hevet 20:20
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