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Protokoll fra ordinært styremøte 

 

Sted:    Idrettens Hus - Ullevål Stadion 

Dag/dato:   Onsdag 20.mai 2015 

Varighet:   17.30 – 20.30 

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

Kuhlwilm (DK), Owais Mahmood (OM), John Tvedt (JT), Nasar Bhatti 

(NB ), Sadaf Raja (SR) 

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

Forfall: Mirza Taimoor Saqlain (TS), Atta Ul Aziz (AA) 

 

Dagsorden 

Sak 049   Godkjenning av innkalling og saksliste 

   Vedtak: 

   Styret godkjente innkallingen og saksliste. 

Sak 051   Signering av protokoll fra styremøte 15.04.15 

   Vedtak: 

Styret signerte protokoll fra 15.04.15. Styremedlemmer som ikke var tilstede 

signerer ved neste anledning. 

Sak 052   Rapport fra Mohammad Haroon 

Landslagstrener presenterte rapport fra landslagsturneringen på Jersey. Han 

fremhevet lagets gode innsats med å kvalifisere seg til WCL 6.divisjon og for å 

ha hold seg i ICC T20 divisjon 1. Han påpekte at det var god disiplin i gruppa 

selv etter noen tap, gruppa fulgte de retningslinjer som var vedtatt med 

tanke på tidsskjema, klær, holdninger og kommunikasjon. Han la frem 

utfordringene med at spillerne ble påvirket av personer hjemme i Norge som 

tok kontakt med spillerne, dette skapte en noe delt gruppe, treneren 

presiserte at dette ikke må forekomme ved senere turneringer. Styret stilte 

treneren spørsmål om diverse forberedelser, spesielt den fysiske formen til 

spillerne og fielding som oppleves som svakere enn de andre lagene. 

Treneren redegjorde for forberedelsene og at fielding er sammensatt av flere 

faktorer, blant annet så reflekterer landslagets fielding den type cricket som 

spilles nasjonalt. 
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Haroon gjennomgikk hva som nå skal være fokusområdene for U15 og U19 

lagene frem til hans engasjement er ferdig 15.juni. 

Haroon la frem et forslag om landslagstur til Jersey for kvinnelandslaget i 

begynnelsen av august. Da vil landslaget møte god internasjonal motstand og 

laget vil få erfare turf pitch. Denne planleggingen fortsetter sammen med 

manager Fozia Ahmad. 

Vedtak: 

Styret tok orienteringen til etterretning. 

Sak 052 NCA, kontor for NCF og gjennomføring av styremøter 

Kontor for NCF 

Det er sendt inn forslag om å flytte NCF kontoret vekk fra Ullevål Stadion til 

NCA på Tveita. 

Styret diskuterte forslaget, fordeler og ulemper med dette. Det ble fremsatt 

argument om at administrasjonen kommer nærmere klubbene med en slik 

løsning, dette ble argumentert mot siden klubber ikke er på NCA på dagtid i 

administrasjonens arbeidstid og det faktum at administrasjonen skal være 

mer på banene i 2015 vil dette behovet imøtekommes. 

Gjennomføring av styremøter 

Det er sendt inn forslag om at styremøtene skal gjennomføres på NCA. 

Vedtak: 

Styret vedtok at NCF kontoret skal være på Ullevål Stadion grunnet de 

fordeler dette medfører som blant annet profesjonelt og utviklende miljø, 

gode fasiliteter og samarbeidet med NIF og andre idretter. Styret vedtok at 

NCF administrasjonen skal ha en dag på NCA pr. uke. 

Styret vedtok at styremøtene til NCF fortsatt skal gjennomføres på Ullevål 

Stadion der NCF hovedkontor er. 

Sak 053   NCF komiteer 

   Dommerkomiteen – valg av nytt medlem og ny leder 
    

DK leder Babar Tanwir har trukket seg, og det ble diskutert hvilken av de 
eksiterende medlemmene som skulle ta over vervet som leder. Styret 
diskuterte også hvem av de to varamedlemmene som skulle flyttes som 
medlem. 
 
Rutiner for personer som trekker seg fra sine verv 
 
Styret diskuterte mulighetene for å lage rutiner som gjør at det blir en 
konsekvens for de som trekker seg fra sine verv. Det ble opplyst at dette er 
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frivillige som bidrar i en periode, det vil alltid være personer som ikke får 
fullført sine verv. 
 
Webansvarlig frem til ny hjemmeside er på plass 
 
GS orienterte om at Usman Saeed har startet jobben som ny webansvarlig 
etter godkjenning fra styret. Han vil være med i utviklingen av ny hjemmeside 
sammen med administrasjonen. GS presenterte det foreløpige arbeidet med 
ny hjemmeside. Det ble presentert et forslag om at fokuset på den nye 
hjemmesiden skal endres til barn, jenter,  glede, Norge og hjerte for cricket. 
 
Rutiner for oppfølging av sanksjonssaker 
 
GS redegjorde for rutiner for behandling av sanksjonssaker, fakturering og 
oppfølging av poengtrekk og suspensjoner. OM opplyste om at det er viktig 
at sanksjonsutvalget følger alle rutiner ift. tidsfrister for tilbakemeldinger fra 
klubber før sanksjon sendes som endelig vedtatt. 
 
Uttakskomiteen – ny leder 
 
Det er behov for ny leder i uttakskomiteen da det skal tas ut tropp til WCL 
div. 6. Det er kommet inn en søknad etter utlysningen 30.03.15. 

 
 Vedtak: 
 
 Styret vedtok at Kamran S. Sadiq blir ny leder i DK og at Mohammad Rizwan 

Younas blir nytt medlem. 
 
 Styret vedtok at det ikke etableres rutiner, men at personer som trekker seg 

fra sine verv ikke vil bli prioritert ved senere anledninger hvis det er flere 
søkere som ønsker verv i samme komite. 

 
 Styret tok orienteringen til etterretning og godkjente forslaget til nytt fokus 

på den nye hjemmesiden. 
 
 Styret tok orienteringen om oppfølging av sanksjonssaker til etterretning 
  

Styret vedtok at det ønsker flere kandidater til vervet som leder for 
uttakskomiteen og at dette skal lyses ut på nytt. Kandidaten som allerede har 
søkt vil være med i vurderingen etter endt søknadsfrist. Styret vedtok at hele 
uttakskomiteen skal lyses ut på nytt og at komiteen skal settes sammen på 
nytt etter endt søknadsperiode 
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Sak 054 Treningsnett på Haugerud – samarbeid med NCF 
  
 Det ble fremsatte et forslag om samarbeid hvor syv NCF klubber får 

treningstid på treningsnettene på Haugerud mot at NCF betaler kr. 28 000,- 
pr. år til klubben Haugerud IF. 

 Styret diskuterte hvorvidt NCF skal betale for klubbenes treningstid når dette 
ikke er praksis for de andre lagene som trener gratis på kommunale anlegg. 

 Det ble stilt spørsmål om treningsanlegget på Haugerud er av NCF standard 
noe IK presiserte at de er. 
 
Vedtak: 
 
Styret vedtok at det kreves utredning av denne saken, administrasjonen skal 
innen fredag 29.mai 2015 komme med forslag til løsning. 

 
Sak 055   Utviklingsleder – vikar og stillingsprosent 
 

Det er behov for vikar for utviklingsleder som er sykemeldt, mange 
utfordrende arbeidsoppgaver er satt på vent og administrasjonen har ikke 
kapasitet innenfor en allerede underbemannet arbeidssituasjon. 
OM sa seg villig til å bidra frivillig. 

 
Vedtak: 
 
Styret vedtok at idrettsleder får 20 % vikariat i tillegg til sine 40 % og at OM 
jobber 20 % frivillig frem til utviklingsleder kommer tilbake fra sykemelding. 

 
Sak 056   Status anlegg 
 

NCA vedlikehold/vask 
 
GS presenterte arbeidsinstruks NCA ansvarlig og rutiner for rapportering. IL 
er nærmeste overordnede. NCA ansvarlig er i gang med arbeidet i 20 % 
stilling. 
 
Baneansvarlig 
 
GS presenterte arbeidsinstruks for baneansvarlig og rutiner for rapportering. 
IL er nærmeste overordnede. Baneansvarlig er i gang med arbeidet i 80 % 
stilling. 

 
Nye anlegg/Ekeberg2 
 
Det er i denne hektiske sesongstart perioden ikke vært anledning til å jobbe 
med anlegg, det vil være fokus i perioden fremover. Det er ved gjentatte 
anledninger forsøkt å få oppdateringer og møter med BYM angående flytting 
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av Ekeberg2 pitchen. Ny beskjed fra BYM er nå at prosjektet er flyttet til 
investeringsavdelingen og NCF vil få oppdatering derfra. 
 
Vedtak: 
 
Styret tok orienteringene til etterretning 

 
Sak 057   Ny container på Stubberudmyra 
 

BYM leverer ikke brakke eller container til Stubberubmyra, dette er regulert i 
driftsavtalen for banen. Det er behov for å lagre utstyr og ha et sted å kunne 
søke ly for regn og vind. 
 
Vedtak: 
 
Styret vedtok at det skal kjøpes inn container så snart som mulig. 

 
Sak 058   Henvendelse ang. overgangsregel og lagledermøte 
 

NCF har mottatt henvendelse ang. regel: «§ 3.7 Spillere fra klubber som står 
for nedrykk etter at siste kamp blir spilt i regi av NCF kan ikke ta overgang før 
etter neste sesong er avsluttet.» 
 
DK har sendt inn henvendelse ang. scorer på kamper, skal man ha en 
tredjeperson til å utføre scoring etter at man har innført CricHq, og evt.  
regelverk for scorer. 
 
Vedtak: 
 
Styret vedtok at det innkalles til lagledermøte for å behandle to saker: 
 
1. § 3.7 om overgang etter nedrykk.  
2. Skal det være uavhengig scorer etter at NCF har startet med CricHq og evt. 
regelverk for scorer hvis dette vedtas. 
 

Sak 059   Eventuelt  
 
   Det ble fremsatt 4 saker på eventuelt 
    
   Sak 059-1 NTNUI arrangement og støtte fra NCF 
   Sak 059-2 Mobilt treningsnett i Drammen 
   Sak 059-3 Kommunikasjon med NIF 
   Sak 059-4 Møteplan 2015 
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Sak 059-1  NTNUI arrangement og støtte fra NCF 
    

NTNUI Cricket Group skal 3. til 7. juni 2015 arrangere cricketfestival med 
crickettrening og lek for barn og voksne. I tillegg skal de arrangere en tre 
dagers testkamp 12. – 14. juni. 
 
NTNUI har sendt forespørsel tl NCF om økonomisk støte, utstyr og 
trenerressurser til disse dagene. 
 
Vedtak: 
 
Styret vedtok at NCF skal stille med en trener fra 3. til 7.juni og at NTNUI skal 
få låne scoreboard og treningsutstyr for barn. NTNUI henter og bringer 
tilbake utstyret selv. 

 
Sak 059-2  Mobilt treningsnett i Drammen 
 

Drammen CK har sendt forespørsel til NCF om støtte på kr. 15 000,- til 
bygging av mobilt treningsnett som skal være på Berskog. Dette vil gjøre det 
enklere for flere lag å trene samtidig på banen. 

 

   Vedtak: 

 

Styret vedtok at det ikke bevilges penger til dette formålet, men Drammen CK 

kan få låne det mobile nettet som står på Ekeberg. NCF tar kostnaden med å 

frakte nettet til og fra Berskog. 

 

Sak 059-3  Kommunikasjon med Norges Idrettsforbund (NIF) 

 

NIF har blitt kopiert inn på kommunikasjon mellom styret og administrasjonen. 

Det er kommet inn forslag om at kommunikasjon utover vanlige saker som bla. 

økonomi/regnskap/lønn, personal, utdanning, seminarer og anlegg skal vedtas 

av styret før kommunikasjonen foretas av enten styret eller administrasjonen. 

 

Vedtak: 

 

Styret vedtok forlaget om at kommunikasjon utover vanlige saker vedtas i 

styret før kommunikasjonen foretas av enten styret eller administrasjonen. 

 

Sak 059-4 Møteplan 2015 

 

JT ønsket at styremøtene flyttes fra onsdager til mandager gjeldene for resten 

av 2015. 
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Vedtak: 

 

Styret vedtok at fremtidige styremøter gjennomføres på mandager. 

 

 

 

 

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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