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Protokoll fra ordinært styremøte 

 

Sted:    Idrettens Hus - Ullevål Stadion 

Dag/dato:   Mandag 12.oktober 2015 

Varighet:   17.30 – 20.30 

Tilstede styret: Tanveer A. Chaudry (TC), Ikhlaq Khan (IK), Fozia Ahmad (FA), Owais 

Mahmood (OM), John Tvedt (JT), David Kuhlwilm (DK), ), Atta Ul Aziz 

(AA) 

Tilstede fra adm.: Espen A. Johansen (GS), Shahzad S. Salim (IL) og Khalid Mahmood 

(UL) 

Forfall: Nasar Bhatti (NB ), Sadaf Raja (SR), Mirza Taimoor Saqlain (TS) 

 

Dagsorden 

Sak 102   Godkjenning av innkalling og saksliste 

   Vedtak: 

   Styret godkjente innkallingen og saksliste. 

Sak 103   Signering av protokoll fra styremøte 23.09.15 

   Vedtak: 

Styret signerte protokoll fra 23.09.15. Styremedlemmer som ikke var tilstede 

signerer ved neste anledning. 

Sak 104   Opptak av lag 2016 

IL orienterte om status på lag som ønsker å spille serie 2016. GS orienterte 

styret om at det vil gjennomføres en søknadsprosess hvis styret vedtar at det 

skal tar inn nye lag sesongen 2016, dette hvis kapasiteten tillater det. 

Styret tok opp spørsmål om bruk av banen i Sandvika, dette må avklares før 

styret kan ta noe valg. Styret ønsket også en gjennomgang med 

konkurransekomiteen for å se på bruk av banene mer effektivt. 

Vedtak: 

Styret tok orienteringen til etterretning og vedtok at det på neste styremøte 

skal vedtas om det skal tas inn nye lag i seriespill. 
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Sak 105 Introligaen, kampdager og gjennomføring  

OM tok opp saken om at introligaen nå bør innlemmes i det ordinære 

seriespillet. Gjennomføring og kampdager vil da gjennomføres på samme 

måte som de andre divisjonene, opprykk og nedrykk vil da også 

gjennomføres iht. spillereglementet. 

Vedtak: 

Styret vedtok at introligaen skal endres til 5.divisjon for sesongen 2016. 

Antall lag må man komme tilbake til når analysen av ledig kapasitet er 

gjennomført av administrasjonen. 

Sak 106   Komiteenes arbeid og status 

Det vil 9.november gjennomføres komitekonferanse for å få medlemmenes 
innspill til sesongen 2016. Komiteene skal også svare på et spørreskjema som 
skal være med på å planlegge neste sesong. Administrasjonen vil på 
styremøte i november presentere alle komiteers arbeid og forslag til 
endringer i mandater for 2016. 

 
 Vedtak: 
 
 Styret tok orienteringen til etterretning. 
 
Sak 107 Ungdomsturnering 2015 
  
 IL presenterte et forslag til ungdomsturnering utarbeidet av Ullensaker CK. 

Turneringen er for barn og ungdom og det bes om støtte til gjennomføring av 
turneringen, et samarbeid mellom Ullensaker CK og NCF. Turneringen har en 
kostnadsramme på 14 000,- 
 
Vedtak: 
 
Styret vedtok at NCF kan enten være med å dekke deler av arrangementet i 
et samarbeid, hvis alle kostnader dekkes av NCF er dette et NCF arrangement 
hvor Ullensaker CK gjerne må delta som frivillige på dugnad. 
Administrasjonen får fullmakt til å vurdere og avgjøre saken. 

 
Sak 108 Spillereglement – forslag fra klubber 
 

GS presenterte forslag fra åtte klubber. 
Styret diskuterte forslagene og kom med sin innstilling, styrets innstilling til 
forslagene presenteres innen 01.11.2015. 

 
Vedtak: 
 
Styret ga sin innstilling til forslagene. 
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Sak 109   Rutiner for kontroll av bowling action i nasjonale seirer og turneringer 

UL presenterte tilbakemelding fra ICC på hva som må gjøres for å avdekke 
illigal bowling action og forslag til en løsning hvor DK lærer opp dommere til å 
avdekke dette. Styret diskuterte om vi i Norge kunne ta på oss dette eller om 
det evt. skulle være en person fra ICC som skulle komme for å se på spillerne. 

 
   Vedtak: 
    

Styret vedtok at administrasjonen skal be ICC komme med en mal for 
hvordan dette skal håndteres. Malen bør inneholde hele kjeden fra man 
sjekker til man analyserer, hvem betaler og hvordan bør dette gjennomføres 
på best mulig måte i Norge. Dette skal presenteres på neste styremøte. 

 
Sak 110   Ansettelser i NCF administrasjonen 
    

Generalsekretær 
Nåværende generalsekretær har sagt opp sin stilling. Styret diskuterte om 
man skulle ansette en ny GS umiddelbart eller vente til budsjettet var vedtatt 
av forbundstinget. Styret var enige om at behovet for en ny GS som kunne 
læres opp av nåværende var viktig og at stillingen bør lyses ut snarest. Det 
kom innspill om at man skal benytte Adecco eller et lignende selskap for å 
kjøre ansettelsesprosessen. 
 
Sportssjef/head of sport 
Styret vedtok i sitt budsjettforslag at det burde ansettes sportssjef/head of 
sport i full stilling. Det ble diskutert om dette skal gjøres umiddelbart eller 
vente til budsjettet var vedtatt av forbundstinget. Stillingen vil være en 
nyopprettet stilling som gjør at det foretas endringer i hvordan 
administrasjonen er organisert, stillingen som utviklingsleder bortfaller og 
kostnader som tidligere er benyttet til landslagstrener, utviklingsleder, 
trenerutdanning og andre relevante oppgaver vil danne det økonomiske 
grunnlaget for denne satsingen. TC presiserte at denne avgjørelsen må vente 
til forbundstinget har vedtatt budsjettet, en slik endring kan ikke fattes i 
styret. Flere styremedlemmer presiserte at dette er en endring som er til det 
beste for forbundet og som ikke er en kostnad som er av så stor betydning da 
det omorganiseres ift. bruk av penger. 
 
Vedtak: 
 
Styret vedtok at administrasjonen skal lyse ut GS stillingen snarest, 
nåværende GS siler de første søknadene, deretter vil TC, OM og JT være 
delaktige i intervjurundene sammen med GS. 
 
Styret vedtok at det skal ansettes sportsjef/head of sport i full stilling, 
stilingen lyses ut snarest og vil være en kombinasjon av landslagstrener, 
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prosjektleder for sportslig satsing og en person som skal kunne utdanne 
lokale trenere.  

 
Sak 111   Eventuelt  
 
   Det ble fremsatt 4 saker på eventuelt 
    

Sak 111-1 Støtte til Drammen CK – barn/ungdomstrening 
   Sak 111-2 Klage på avgjørelse hvor sanksjon ikke behandlet saken 
   Sak 111-3 Bistand fra konsulent Tim Brooks 
   Sak 111-4 Endring i budsjettprosess 
   
Sak 111-1  Støtte til Drammen CK – barn/ungdomstrening 
    

Drammen CK har booket innetider for trening av barn frem til april 2016, de 
søker om støtte til dette prosjektet fra NCF. NCF har flere prosjekter hvor de 
samarbeider med klubber om cricketskoler og innetrening, dette kan være et 
lignende prosjekt. 

 
Vedtak: 
 
Styret vedtok at administrasjonen ser på et samarbeid med Drammen CK på 
lik linje med de andre prosjektene NCF har sammen med klubber hvor det 
delfinansieres enten halle eller trenere. 

 
Sak 111-2  Klage på avgjørelse hvor sanksjon ikke behandlet saken 
 

NCF har mottatt en klage på en avgjørelse på et resultat som 
sanksjonsutvalget ikke mener de har mandat til å behandle. Styret diskuterte 
dette og mener at sanksjonsutvalget må se på dette og komme med et 
vedtak som tar prosessen videre. 

 

Vedtak: 

 

Styret vedtok at administrasjonen kommuniserer til sanksjonsutvalget at de 

kan se på saken og komme med en tilbakemelding til de involverte klubbene. 

 

Sak 111-3  Bistand fra konsulent Tim Brooks 

 

GS informerte at Tim Brooks inviteres til Norge i november 2015 og februar 

2016 for å veilede forbundet i videre satsing og utvikling. 

 

Vedtak: 

 

Styret tok orienteringen til etterretning.  
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Sak 111-4  Endring i budsjettprosess 

 

GS informerte styret at i arbeidet med å utvikle regler og prosesser i NCF er 

det fremkommet at NCF ikke følger NIF sin lovnorm for særforbund ift. 

budsjettprosess, dette etter at NIF har sette på NCF sine rutiner. 

NCF har vært i dialog med ICC om dette og de har bekreftet at det ikke er noen 

utfordring for de at NCF følger lovnormen og vedtar budsjett på ordinært 

forbundsting i mars årlig. NIF anbefaler at man snarest endrer sine rutiner slik 

at man følger minstekravet i lovnormen, derfor endres rutinene slik at 

budsjettet behandles i mars årlig, det betyr at budsjettmøte i november utgår. 

 

Vedtak: 

 

Styret tok orienteringen til etterretning og støttet at NCF følger lovnormen til 

NIF.   

 

 

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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