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Protokoll fra ordinært styremøte 

 

Sted:    Idrettens Hus - Ullevål Stadion 

Dag/dato:   Mandag 08.juni 2015 

Varighet:   17.30 – 20.00 

Tilstede styret: Tanveer A. Chaudry (TC), Fozia Ahmad (FA), David Kuhlwilm (DK), 

Owais Mahmood (OM), John Tvedt (JT), Mirza Taimoor Saqlain (TS), 

Tilstede fra adm.: Espen A. Johansen (GS) 

Forfall: Ikhlaq Khan (IK), Nasar Bhatti (NB ), Sadaf Raja (SR), Atta Ul Aziz (AA) 

Åpen halvtime: 

Webansvarlig Usman Saeed deltok på åpen halvtime for å presentere sine synspunkter på 

overgangen til ny hjemmeside. 

Usman følte han kom inn i prosessen noe sent, dette ble besvar med at den tidligere webansvarlig 

var involvert sammen med administrasjonen før det ble foretatt et skifte av webansvarlig. 

Usman poengterte at det nye systemet med stort fokus på crichq ikke har systemer som ivaretar 

klubbinformasjon og statistikker. Det er ikke samme system som benyttes, derfor frykter Usman at 

gammel statistikk ikke blir med i nytt system. Dette ble besvar med at crichq overfører all 

spillerstatistikk og at det vil etableres et system for å registrere overgangshistorikk for spillere. 

Usman påpekte at det var viktig for han å delta på styremøte slik at han har informert styret om de 

utfordringer som er knyttet til overgang til et nytt system. 

Vedtak: 

Styret tok orienteringen til etterretning og presiserte at administrasjonen må sikre at overgangen til 

ny hjemmeside og crichq går så smertefritt som mulig og at statistikk og overgangshistorikk sikres. 

 

Dagsorden 

Sak 060   Godkjenning av innkalling og saksliste 

   Vedtak: 

   Styret godkjente innkallingen og saksliste. 

Sak 061   Signering av protokoll fra styremøte 20.05.15 

   Vedtak: 
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Styret signerte protokoll fra 20.05.15. Styremedlemmer som ikke var tilstede 

signerer ved neste anledning. 

Sak 062   Årsavslutning 2015 

Det ble diskutert hvem som skal ha ansvaret for avslutningen 31.oktober 

2015. 

Vedtak: 

Styret vedtok at administrasjonen har ansvaret for organiseringen og 

innhenter hjelp ved behov. 

Sak 063 U19 og U15 turneringer 

U15 er endret til U17 og skal spille turnering i Sverige i august, eksakt dato er 

ikke avklart. Laget trener en gang pr. uke på Ekeberg. 

U19 skal spille turnering i Norge hvor Sverige kommer på besøk, denne 

turneringen er 27. og 28.juni med fire kamper totalt. Laget trener en gang pr. 

uke på Haugerud som NCF betaler for. 

 

 

Vedtak: 

Styret tok orienteringen til etterretning 

Sak 064   NCF matte på Haugerud treningsnett 

Det ble diskutert om NCF skal involveres i et anlegg de ikke har vært med å 
bygge og om de skal bidra med ny matte på Haugerud i 2016. Det ble stilt 
spørsmål ved hvorfor det etter kort tid er behov for en ny matte på anlegget. 
Dette ble besvart med at det var for lite penger til gode nok matter for 
landslag og seniorlag ved etablering av nettene. 
TC informerte om at deler av den gamle matten fra Ekeberg1 nå er benyttet 
på Haugerud. 

 
 Vedtak: 
 
 Styret vedtok at ikke vil settes av penger til ny matte på Haugerud og 

presiserte at rammene for anleggsutbedringer i 2016 settes av budsjettmøte 
og vil bli prioritert av styret i løpet av 2016. 

 
Sak 065 Etablere uttakskomite 
  
 Det ble diskutert strukturen rundt uttakskomiteen og landslagstrenernes 

involvering i uttaket. Det ble sett på løsninger for en komite uten trenere og 
med trenere. 
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Det kom inn åtte søknader som styret diskuterte 
 
Vedtak: 
 
Styret vedtok at uttakskomiteen for september turneringen WCL div. 6 skal 
bestå av hovedtrener, assistenttrener og to valgte medlemmer hvor 
hovedtrener har avgjørende stemme ved uenigheter i komiteen. 
 
Styret vedtok at følgende personer blir valgt som medlemmer i 
uttakskomiteen: Manojkumar Kangaratnam og Muhammad Rizwan Bhatti 

 
Sak 066 Retningslinjer for bruk av sosiale medier og kommunikasjon med 

medlemmer og klubber 
 

Styret behandlet sak 048-1 på styremøte 15.april 2015 hvor det ble vedtatt 
føringer for hvordan nyheter skal kommuniseres til medlemmene. Som 
forlengelse av denne saken ønsket GS en diskusjon i styret på hvordan 
administrasjonen, styremedlemmer og frivillige i verv skal kommunisere med 
medlemmene og klubbene. Det har den siste tiden vært en del diskusjoner og 
utspill på sosiale medier fra personer som har verv i NCF hvor det inngående 
blir diskutert NCF utfordringer og hvor egne meninger kommer frem. 
Styret så ingen utfordringer med at styremedlemmer kommuniserer fra sine 
private kontoer på sosiale medier så lenge man ikke går utover 
taushetsplikten og kommer med beskyldninger, dette vil kunne føre til at 
personer må fratre sine verv. Styret presiserte at NCF vil tape omdømme om 
de involverte ikke kontrollerer sine uttalelser og diskusjoner på sosiale 
medier. 
 
Vedtak: 
 
Styret vedtok at bruk av sosiale medier er greit så lenge det ikke går utover 
taushetsplikten og tidligere vedtatte retningslinjer for publisering av nyheter 
(ref. sak 048-1) 

 
Sak 067   Styrearbeid i praksis – NIF kurs for NCF styret 
 

GS presenterte forslag om at styret og administrasjonen skal delta på kurs i 
styrearbeid i regi av NIF. Dette for å fokusere på internutvikling og for å 
styrke NCF sitt arbeid i fremtiden. GS presiserte at det er avgjørende at alle 
styremedlemmer stiller på kurset. 
 
Vedtak: 
 
Styret vedtok forslaget. 

 
Sak 068   Kompensasjon for ekstraarbeid i konkurransekomiteen 
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Det er sendt inn forlag om at KK skal få kompensert det som fremlegges som 
ekstraarbeid med flytting av kamper og kampplanoppsett. 
Styret diskuterte saken og presiserte at omorganiseringen av 
konkurransekomiteen, som klubbene vedtok i oktober 2014, gjør at KK 
kompenseres i større grad enn de andre komiteene og at det er beregnet 
større arbeidsmengde.  
 
Vedtak: 
 
Styret vedtok at det ikke skal bevilges ekstra kompensasjon til 
konkurransekomiteen. 

 
Sak 069   Dommerkomiteen – innkjøp av utstyr og midler til kurs 
 

Dommerkomiteen har sendt inn forlag om innkjøp av diverse utstyr og midler 
til å gjennomføre seminar og kurs. 
GS informerte styret om budsjett og hva som er benyttet av dette i 2015. 
 
Vedtak: 
 
Styret vedtok at dommerkomiteen vil få utstyr som er satt i budsjett, dette 
gjelder også kurs og seminarer. Utover dette bevilges det ikke ekstra midler 
til dommerkomiteen i 2015. 
Innkjøpskomiteen vil sammen med dommerkomiteen utarbeide en 
innkjøpsliste iht. til behov og innenfor budsjett 2015. 

 
Sak 070   Kvinnelandslagstur 
 
   FA orienterte om foreløpig plan for kvinnelandslaget. 

Det jobbes med tur til Jersey og turnering der i august, manager FA ser nå på 
mulige løsninger for overnatting og transport som gjør det mulig å arrangere 
denne turen innenfor de budsjetterte rammer. En slik turnering vil gi 
kvinnelandslaget en bra erfaring og de vil matches mot nasjoner som 
Frankrike og Jersey.   
 
Vedtak: 
 
Styret tok orienteringen til etterretning. 

 
Sak 071   WCL div. 6 turnering – organisering og økonomi 
 

Herrelandslaget skal reise til Essex i september, turneringen er fra 5. til 
13.09.15. ICC dekker fly, hotell, frokost og lunsj på kampdager. NCF styret må 
ta stiling til evt. tidligere reise og kostnader knyttet til dette, trenerkostnader 
og diettpenger. 
Styret diskuterte de forskjellige utfordringene og kom frem til en løsning hvor 
forberedelse til turneringen og gjennomføring ble ivaretatt. 

http://www.cricketforbundet.no/index.php


   
                                                                                                              Org. Nr: 989 705 377                    
 

 
Vedtak: 
 
Styret vedtok at landslaget skal forberede seg i Norge og reise til Essex for å 
spille turneringskampene. Muhammad Haroon er ønsket med videre og skal 
bli tilbudt kontrakt ut juni, august og halve september, administrasjonen fikk 
bevilget en ramme for forhandlinger med treneren. 
Diettpenger til landslagsspillerne ble satt til 250,- pr. døgn.  

 
Sak 072   Eventuelt  
 
   Det ble fremsatt 5 saker på eventuelt 
    
   Sak 072-1 Oppgradering av Stubberudmyra 
   Sak 072-2 Innsendt sak om kommunikasjon mellom klubb og KK 
   Sak 072-3 Innkjøp av bowdryere 
   Sak 072-4 Frakt av treningsnett til Drammen 
   Sak 072-5 NIF Forbundsting 2015 
 
 
 
 
 
Sak 072-1  Oppgradering av Stubberudmyra 
    

Det har vært store utfordringer med vannansamling på Stubberudmyra og 
flere forslag til løsninger er spilt inn. Styremedlemmer har sett på løsninger 
som går på etterfylling av jord/sand, bruk av vannpumper og maskiner. 
Det er både kortsiktige utfordringer, men også utfordringer på lang sikt med 
banen. Styret diskuterte hvilke tiltak som på kort sikt kan gjennomføres for å 
bedre forholdene for klubbene. 
Administrasjonen har kontaktet et firma som jobber med landskap og anlegg 
for en befaring for å avdekke de langsiktige utfordringene. 
 
Vedtak: 
 
Styret vedtok at NCF skal se på en løsning hvor man benytter BOBCAT til å 
koste vekk vannet i perioder hvor det er mye nedbør. 
Administrasjonen fortsetter arbeidet med å engasjere BYM og firma for å 
finne ut hva som må gjøres på lang sikt. 

 
Sak 072-2  Innsendt sak om kommunikasjon mellom klubb og KK 
 

En NCF klubb har sendt inn klage på oppførselen til KK ifm. kamp på 
Stubberudmyra hvor det var mye vann på banen. Henvendelsen ble besvart 
på en måte som klubben reagerte sterkt på.  
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Styret gjennomgikk mailkorrespondansen og reagerte på formen for 
kommunikasjon. 

 

   Vedtak: 

 

Styret aksepterer ikke slik form for kommunikasjon og retter en advarsel til 

konkurransekomiteen for måten saken ble håndtert på. Slik form for 

kommunikasjon aksepteres ikke og det er en klar forventning om at dette ikke 

gjentar seg.  

 

Sak 072-3  Innkjøp av bowdryere 

 

Flere av bowdryerne til NCF er delvis ødelagt, dette gjør at man ikke får gjort 

klar banen raskt nok til å starte kampene i tide. Det er et ønske om at de som 

kan repareres blir satt i stand og at det gjøres innkjøp slik at NCF har seks stk. 

til anleggene i Oslo. 

 

Vedtak: 

 

Styret vedtok at baneansvarlig reparerer de eksisterende bowdryerne og at 

innkjøpskomiteen foretar innkjøp av det antallet som gir seks stk. bowdryere 

som kan benyttes. 

 

Sak 072-4  Frakt av treningsnett til Drammen 

 

Tidligere vedtok styret at NCF skulle frakte treningsnett fra Ekeberg til Berskog. 

Etter at NCF fikk pris på frakt med spesialbil kom det frem at prisen var høyere 

en styret hadde tatt med i sine beregninger. Klubbene har fått tilbud om å 

delfinansiere frakten, men de ønsket å se på alternative løsninger som f.eks 

demontering. 

 

Vedtak: 

 

Styret vedtok at administrasjonen skal se på en løsning for demontering av 

treningsnettet slik at det i fremtiden enklere kan fraktes rundt på anleggene. 

Administrasjonen fikk fullmakt til å ta en avgjørelse i saken i løpet av uke 25. 

 

Sak 072-5  NIF Forbundsting 2015 

 

David Kuhlwilm (DK) orienterte styret om NIF tinget 2015 hvor han var tilstede 

sammen med GS. Tinget ble gjennomført i Trondheim 5. til 7.juni. 

Tinget var veldig nyttig, man fikk møtt lederne i norsk idrett of utvekslet 

erfaringer og bygget nettverk. DK presiserte at det er meget viktig at NCF deltar 

på slike samlinger, dette er en forlengelse av NCF sin tilstedeværelse på Ullevål 
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Stadion hvor det daglig bygges nettverk, utveksles erfaringer som igjen 

resulterer i utvikling av idretten. 

 

Vedtak: 

 

Styret tok orienteringen til etterretning 

 

 

Signering: 

 

 

 

-------------------------------   -------------------------------   -----------------------------

Tanveer A. Cahudry (president) Ikhlaq Khan (visepresident)  John Tvedt 

 

 

 

-------------------------------   -------------------------------   ----------------------------- 

Fozia Ahmad    David Kuhlwilm   Nasar Bhatti 

 

 

 

-------------------------------   -------------------------------   ----------------------------- 

Owais Mahmood   Sadaf Raja (1.vara)           Taimoor Saqlain (2.vara) 

 

 

 

-------------------------------   

Atta Ul Aziz (3.vara) 
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