Protokoll styremøte – 31.10.13
Sted: Manglerudhallen
Tid: 1700
Oppmøte:
Styre: Safir Hayat (SH), Ikhlaq Khan (IK), Nasar Kabir (NK), Owais Mahmood (OM), John
Tvedt (JT)
Vara: Teimoor Saqlain (TS), Asad Maaz
Forfall:
Fozia Ahmed og David

Sak 174: Godkjennelse av saklisten og innkallelse:
Enstemmig godkjent

Sak 172: Innkalling til Ekstraordinært forbundsting
Et ekstraordinært forbundsting skal normalt kalles inn på 14 dagers varsel. Det blir derfor satt til 13.
November. Styret sender ut en forespørsel til klubbene om å kalle in ekstraordinært forbundsting på
9 dagers varsel på grunn av den situasjonen vi har havnet i dvs. 8. November. Det gamle styret har
ikke fått utsettelse utover 10. November for å sende inn sitt budsjett til ICC. For at det nye styret skal
kunne sende inn budsjettet innen fristen kreves det at ekstraordinært forbundsting kalles inn raskest
mulig. Videre sendes det også en forespørsel til klubbene om at budsjettforslaget fra styret også
kommer ut med mindre enn 7 dager igjen til ekstraordinære forbundsting, og vil være tilgjengelig for
klubbene fra 5. November. Gamle styret har ikke foretatt noe budsjettforslag, og dette gir nye styret
mye mindre tid til et arbeid som er svært krevende. Budsjett forslagene fra klubbene må være sendt
inn senest dagen før det ekstraordinære forbundstinget.
Styret krever videre at mailen som er sendt av GS til ICC bør komme inn til styret. Derfor ønsker
styret kopi av den mailen som er sendt. GS påminnes om at styret skal ha kopi av mailene som er i
NCFs regi.

Sak 173: Stillingsutlysning Generalsekretær

SH kontakter NIF for å avtale et møte for å gå igjennom prosessen med utlysning av stillingen til
ny GS i
Samarbeid NIF. Styret ønsker å finne ut om prosesser og arbeidsbeskrivelse til GS. Tross for muntlig
oppsigelse på valgdagen, har styret enda ikke fått noe skriftlig oppsigelse. Grunnet stor
arbeidsmengde ser vi behov for at GS jobber fullt i sin kontortid på sitt kontor for å bistå det nye
styret.

Sak 174: Engasjere økonomiansvarlig
Saken utsettes til neste styremøte.
Sak 175: Taushetsplikt skjema
Saken utsettes til neste styremøte.
Sak 176: Forespørsel vedrørende kvinneturneringen
Adil/ Ullensaker
Det har kommet inn en forespørsel fra Ullensaker/ Adil om støtte til kvinneturnering. Styret
godkjenner enstemmig forespørsel fra Ullensaker / Adil, med krav på at regnskapet sendes i
etterkant av turneringen. Fristen er satt til 14 dager etter at turneringen tar slutt.

Sak 178 Innkommet mail fra Saifar Bashir

-

Klage vedr. ICC anbefaling fra DK

Det har kommet inn en klage Fra Saifar Bashir mot leder av dommerkomiteen. Styret har sett på
klagen som er sendt inn.
Styret ønsker møte med begge parter, og ønsker en redegjørelse fra begge parter. Begge parter bes
om å ta med dokumenter som kan belyse saken på møte. Styret ser alvorlig på saken. SH tar kontakt
begge parter. Inhabilitet spørsmålet må også tas opp da begge personene representerer samme
klubb. OM og SH har ansvaret for å gjennomføre dette møtet.

Sak 177: Middags forespørsel fra Christiania Taxi (CT)
Styret takker ja til middag med CT. Styret ser på dette som en viktig sak på grunn av CT bidrag for
Norsk cricket. SH tar kontakt med CT, og avtaler tid og sted.

Sak 179: Filming under Ekstraordinært Forbundsting
Det har blitt foretatt ulovlig filming under valget. Dette ser styre alvorlig på. Styret ber om
redegjørelse fra Khurram i forhold til årsaken til filming.
Sak 180: Eventuelt

1. TS: Styret har ikke fått inventarliste. Vi trenger listen innen neste styremøte på
mandag. Styre ønsker å ha oversikt over hvor mye utsyr som ligger på lageret. En
vareopptelling bør også tas. Styre trenger utstyrsoversikt. To personer fra nye styret
avtaler tidspunkt med den gamle ansvarlige og danner seg en oversikt. Styret gir
ansvaret til IK og TS til å se på denne saken.
Styret ønsker også rutiner rundt utstyrshåndtering. Dette vil bli tatt opp så raskt
hastesakene er over.
2. Lindeberglørdag Det er arrangement som arrangeres på lindebergskole hvor cricket
skal representeres. TS får ansvaret for å ta kontakt med en av trenerne som kan
introdusere og presentere cricket på dette arrangementet.
Møte hevet kl: 19:00

