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Protokoll fra ordinært styremøte 

 

Sted:    Idrettens Hus - Ullevål Stadion 

Dag/dato:   Tirsdag 10.november 2015 

Varighet:   17.30 – 20.00 

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

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

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

Tilstede fra adm.: Shahzad S. Salim (IL) 

Forfall: Sadaf Raja (SR)  

 

Dagsorden 

Sak 112   Godkjenning av innkalling og saksliste 

   Vedtak: 

   Styret godkjente innkallingen og saksliste. 

Sak 113   Signering av protokoll fra styremøte 12.10.15 

   Vedtak: 

Styret signerte protokoll fra 12.010.15. Styremedlemmer som ikke var 

tilstede signerer ved neste anledning. Det var en innvending mot protokollen. 

TC ønsket å legge til følgende i protokollen: “ TC står på sitt, før vi kan ansette 

noen i NCF bør det vedtas av klubbene. Vi åpner for noe nytt i fremtiden, 

hvor styret kan ansette eller bruke så mye de vil uten at klubbene har vedtatt 

det”. Styret godkjente tilføying til protokollen lagt fram av TC. 

Sak 114   Opptak av lag 2016 

Presentasjon av IL. Det ble drøftet flere alternativer knyttet til opptak av nye 

lag, og fordeler og ulempene ved de ulike alternativene. Det er også fortsatt 

noe uklarheter knyttet til hvilke baner som er tilgjengelig kommende sesong.  

Alternativene står mellom og ta opp 4 nye lag slik at det blir 10 lag i laveste 

divisjon.  

Alternativ 2, Ha 15 lag i laveste divisjon hvor alle lag møter hverandre en 

gang.  
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Alternativ 3, vente med å ta inn flere lag til det er ytterligere klarhet rund 

banesituasjonen.   

Vedtak: 

 Styret tar opp på neste styremøte retningslinjer for opptak av nye lag. Disse 

skal vedtas på neste styremøtet. Det skal samtidig også vedtas antall nye lag 

som tas opp på neste styremøte. Styret håper også at det til da vil være en 

større klarhet knyttet til baner. 

Sak 115 Kampplan – Utfordringer i 2015, og fokus for 2016 

 Damon Crawford (DC) tok opp ting som var utfordrende både med 

programmet som lager kampplan, og utfordringer generelt. For 2016 ønsket 

det at det gis en klarere beskjed fra administrasjon så langt det lar seg gjøre 

iforhold til hvilke baner som er tilgjengelig, og i hvilke perioder. Det ble også 

tatt opp at det bør være en frist for lagene hvor de melder fra om enkelte 

dager de ikke kan spille. Det er utfordring å endre ting i etterkant. Det ble 

også påpekt at det er viktig å planlegge finaler og turneringer knyttet til 

landslag så tidlig som mulig.  

Vedtak: 

 Styret tok orienteringen til etterretning. 
 
 
Sak 116   Ansettelser – Status søknader og videre prosess  

 
 Vedtak: 
 
 Saken utsettes til neste styremøte pga frafall, GS.  
 
Sak 117 Komitekonferanse og status komiteer 
  

 
Vedtak: 
 

 Saken utsettes til neste styremøte pga frafall, GS.  
 
Sak 118 Status banearbeid,prosesser og regnskap 
 
 Det ble holdt en presentasjon fra IL. IL påpekte at det har blitt gjort godt og 

grundig arbeid på samtlige baner. TC, baneansvarlig, GS og IL har alle hatt 
sine roller. Det ble påpekt at arbeidet har ført til noen ekstra kostnader, men 
disse har vært nødvendige. Disse kostnadene er knyttet til honorarer på ca. 
12 000 kr for arbeid som er utført av ulike personer som NCF har trengt 
bistand fra. I tilegg har NCF måtte utbetale ekstra 10.000 kr til baneansvarlig 
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da hans kontrakt gikk 15.oktober. IL presiserte at det var et arbeid som 
krevde at baneansvarlig måtte forsette ytterligere en liten periode.   

 
 

Vedtak: 
 

 Styret tok orienteringen til etterretning. 
 
 
Sak 119   Eventuelt 

119 -1    Crunch – festival / årsavlsutning i Trondheim.  
 

NCF har mottatt en søknad fra ansvarlige for arrangere en cricket festival i 
Trondheim. De har søkt om et beløp på kr. 5000 for å promotoere cricket.  
 

   Vedtak: 
    
   Styret godkjenner ikke søknaden.    
  
Sak 119 - 2  Saker hos komiteene 
    

TC stilte spørsmål om hvem som kommer til å behandle nye saker som 
kommer hos komiteene. Det ble påpekt at det er sittende komiteer som 
behandler alle klager og saker inntil nye komiteer er valgt.  

 
Sak 119 – 3 Ik stilte spørsmål om hvorfor ikke styreleder eller GS har innkalt til 

ekstraordinørt styremøte på bakgrunn av alle e-poster som har kommet inn 
med ønske om ekstraordinært forbundsting. Det ble tydeligjort at det er 
prosess som kjøres i samarbeid med NIF. NCF jobber med saken, og 
informerer klubbene når ting er klart.  
 

Sak 119 – 4  NCA  - Ingen ansatt per dags. dato 
 
Det ble tatt opp en sak av IL ad det på nåværende tidspunkt ikke er noen 
ansatte på NCA. Mange lag har begynt å trene inne, og det trengs ansatte. 
 
Vedtak: 
 
Styret vedtok at administrasjonen skal få fullmakt til å finne løsning på dette 
innenfor rammen av kr 5000 i mnd. 
 

 
Sak 119 - 5  Søknad fra Sandefjord CK  (SCK)  
 

Sandefjord CK har søkt om økonomisk støtte pga lang reise vei i forhold til 
sine kamper. 
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Vedtak: 
NCF godkjenner ikke søknaden. 
NCF har retningslinjer for lag som har rett på økonomiskstøtte dersom de har 
en lang reisevei. SCK har på bakgrunn av disse retningslinjer ikke krav på 
støtte.  Det ble vedtatt av SCK skal få bistand/ fra NCF til å søke midler 
gjennom andre kanaler.    
 

Sak 119 – 6   Mail fra NIF, forhold Tanvir/ NIF / GS 
   
   JT har tatt opp en sak knyttet til mail sendt fra NIF. 

NIF har krevd dokumentasjon for å bevise påstander fra NCF /v styreleder TC.  
Dette i forhold til prosessen og frister rundt budsjett og budsjettmøte. 
Det ble også nevnt at styreleder har gått imot et styrevedtak fra 20.05.2015 
og kommunisert direkte med NIF uten å gå gjennom styret. 
Styreleder har på styremøte beklaget for at han ikke har fulgt retningslinjer 
vedtatt av styret. NCF beklager overfor NIF at de ikke har klart å gi 
tilfredsstillende dokumentasjon på det som har blitt krevd. 
GS bes om å svare på henvendelse til NIF på vegne av NCF med en beklagelse 
og nevne at det ikke foreligger noe konkret dokumentasjon på det NIF krever. 
JT stilte også TC spørsmål som han mente at han ikke fikk tilfredsstillende 
svar på fra TC gjennom mail.  Det gjaldt i forhold til behandling av ansatte i 
NCF. Det har kommet fram av mail fra GS at han ikke er fornøyd med 
arbeidsforholdene, og da etter at TC kom i styret. TC påpekte at han var klar 
over stituasjonen, og mailene som har kommet et par gang tidligere også 
siden mai.  

 

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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