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Protokoll fra ordinært styremøte 

 

Sted:    Idrettens Hus - Ullevål Stadion 

Dag/dato:   Mandag 20.juli 2015 

Varighet:   17.30 – 20.00 

Tilstede styret: Fozia Ahmad (FA), Owais Mahmood (OM), John Tvedt (JT), Sadaf Raja 

(SR), Mirza Taimoor Saqlain (TS), Atta Ul Aziz (AA) 

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

Forfall: Tanveer A. Chaudry (TC), Ikhlaq Khan (IK), Nasar Bhatti (NB ), David 

Kuhlwilm (DK) 

 

Dagsorden 

Sak 073   Godkjenning av innkalling og saksliste 

   Vedtak: 

   Styret godkjente innkallingen og saksliste. 

Sak 074   Signering av protokoll fra styremøte 08.06.15 

   Vedtak: 

Styret signerte protokoll fra 08.06.15. Styremedlemmer som ikke var tilstede 

signerer ved neste anledning. 

Sak 075   U17 og U19 turneringer 

OM oppdaterte styret på gjennomføringen av U19 turneringen i Norge og 

turneringen for U17 i Sverige. 

U19 turneringen gikk bra, men varierende vær gjorde at det ikke var så 

mange tilskuere den ene dagen. Det ble satt opp telt, servert mat, drikke og 

frukt til lagene og avhold avslutningsseremoni.  

U17 skal spille turnering i Stockholm 1. og 2. august. Sverige organiserer 

transport, mat og overnatting. 

Uttakskomiteen har vært fornøyd med organiseringen av uttaket for begge 

lagene da OM har vært ute i god tid og jobbet strukturert.  

Vedtak: 

Styret tok orienteringen til etterretning 
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Sak 076 Utlysning av midler – Gunnar Hansen Fond og Conrad Laangaard 

Idrettsfond  

GS orienterte styret om fondene hvor styret kan søke om opptil 20 000,-  til 

enten utsmykking av kontorene på Ullevål, stipend til ansatte eller tillitsvalgte 

for perfeksjonering av sitt yrke eller støtte til landsomfattende 

instruksjonsvirksomhet. 

GS oppfordret styret til å komme med kandidater eller tiltak vi kan søke på.  

Vedtak: 

Styret vedtok at administrasjonen kommer med forslag til hva NCF kan søke 

på til neste styremøte. 

Sak 077   Utviklingsleder vikariat 20 % 

Det er fortsatt usikkert rundt når administrasjonen er fulltallig. Det er 20 % 
som ikke er dekket opp og det er sterkt behov for ressurser i en allerede 
presset administrasjon. GS informerte om at det er for få ansatte i 
administrasjonen med tanke på alle de spennende og viktige oppgavene NCF 
har året rundt. 
Styret diskuterte hvordan dette skal løses slik at alle oppgaver blir ivaretatt. 

 
 Vedtak: 
 
 Styret vedtok at idrettsleder for tilbud om økt stilling til 80 % hvis ikke 

administrasjonen blir fulltallig fra 01.08.15, alternativt lyses det ut vikariat. 
 
Sak 078 Baneansvarlig vikariat 
  
 Baneansvarlig blir borte frem til 15.08.15 og det er behov for vikar. 
 Styret gjennomgikk alternativer for løsning. 

 
Vedtak: 
 
Styret vedtok at administrasjonen kan jobbe for ansettelse av en person som 
er i systemet eller allerede kjent med arbeidsoppgavene. 

 
Sak 079 Støtte til oppstart av nytt kvinnelag 
 

Mortensrud CK ønsker å bidra til oppstart av kvinnelag for område Søndre 
Nordstrand i Oslo. De kan bidra med organisering av oppstarten og innkjøp av 
drakter og utstyr. 
Mortensrud CK ønsker at NCF bidrar med trener og innendørshalltid frem til 
31.12.2015, en kostnad på ca 8000,-  
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Vedtak: 
 
Styret vedtok samarbeid med Mortensrud CK om oppstart av nytt kvinnelag 
og støtte til trener og treningstid innendørs. 

 
Sak 080   Kvinneturnering på Jersey 
 

FA orienterte om turneringen på Jersey som er fra 5. til 10.august hvor 14 
kvinner er valgt ut av klubbene og landslagstrener til å representere Norge. 
En spiller har dessverre måtte trekke seg og det er 13 kvinner som kan reise 
av de utvalgte.  
Styret diskuterte om man så tett på turneringen skal ta med en ekstra spiller 
eller om man skal reise med de 13 som er valgt. 
 
Vedtak: 
 
Styret vedtok at landslagstrener skal se om det finnes en spiller til som på 
kort varsel kan delta på turneringen, dette skal være en spiller som i 
fremtiden kan bidra for det norske landslaget. 

 
Sak 081   Budsjett 2016 – gjennomgang av forslag med innspill 
 

Styret har hatt mulighet til å sende innspill til administrasjonen på budsjett 
for 2016. Administrasjonen har utarbeidet forslag og et justert forslag i 
samarbeid med presidenten. 
GS presenterte budsjettforslagene fra administrasjonen og styremedlemmer 
post for post. 
 
Vedtak: 
 
Styret stemte post for post, foretok endringer og vedtok budsjettforslag 
2016. 

 
Sak 082   Eventuelt  
 
   Det ble fremsatt 2 saker på eventuelt 
    
   Sak 082-1 Søknad om B-lag fra Haugenstua 
   Sak 082-2 Kommunikasjon fra styremedlemmer i sosiale medier 
   
Sak 082-1  Søknad om B-lag fra Haugenstua 
    

Haugenstua ønsker å stille med b-lag i neste års serie og ønsker at NCF styret 
godkjenner deres b-lag 
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Vedtak: 
 
Styret vedtok at Haugenstua B blir registrert som en aktuell kandidat til å bli 
tatt opp som lag i serien på lik linje med de andre lagene som venter på plass. 

 
Sak 082-2  Kommunikasjon fra styremedlemmer i sosiale medier 
 

FA tok opp at selv etter to saker på styremøte om dette er det igjen 
kommunisert i sosiale medier om andre styremedlemmer. Det er i tillegg 
kommet med beskyldninger som er protokollført i tidligere møter at ikke 
aksepteres av styret. FA påpeker at dette ikke er akseptabel oppførsel og må 
ta en slutt, hun oppfordrer administrasjonen til å sette fokus på dette når 
kurs i styrearbeid skal gjennomføres i samarbeid med NIF. 
Det ble diskutert om det skulle fremmes mistillit mot en eller flere 
styremedlemmer hvor konsekvensen er at de må fratre fra sine verv. 

 

   Vedtak: 

 

Styret aksepterer ikke slik form for kommunikasjon og forventer at dette ikke 

gjentar seg i fremtiden. Det stilles ikke mistillit ved denne anledningen, men 

kan være en konsekvens hvis det igjen oppstår slike situasjoner.  

 

 

 

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) 

 

 

 

-------------------------------   
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Atta Ul Aziz (3.vara) 
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