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Protokoll fra ordinært styremøte 

 

Sted:    Idrettens Hus - Ullevål Stadion 

Dag/dato:   Onsdag 18.mars 2015 

Varighet:   17.30 – 19.00 

Tilstede styret: Safir Hayat (SH), Ikhlaq Khan (IK), Fozia Ahmad (FA), David Kuhlwilm 

(DK), Owais Mahmood (OM),  Mirza Taimoor Saqlain (TS) 

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

Forfall: Nasar Bhatti (NB ), John Tvedt (JT), Asad Maaz (AM) 

 

Åpen halvtime 

 

 

Dagsorden 

Sak 024   Godkjenning av innkalling og saksliste 

   Vedtak: 

   Styret godkjente innkallingen og saksliste. 

Sak 025   Signering av protokoll fra styremøte 04.03.15 

   Vedtak: 

Styret signerte protokollen fra 04.03.15. Styremedlemmer som ikke var 

tilstede signerer ved neste anledning. 

Sak 026   Gjennomgang av regnskap 2014 

GS gjennomgikk regnskapet for 2014 i detalj og viste til hovedårsakene til at 

forbundet gikk med overskudd. Økte tilskudd fra NIF, reduksjon i honorar og 

administrasjonskostnader og streng økonomistyring er noen av grunnene til 

resultatet. I tillegg er det investert betydelig i innendørsprosjektet på Tveita. 

Vedtak: 

Styret tok orienteringen til etterretning. 
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Sak 027 Managere til landslagene 

Det er behov for managere for fire av NCF sine landslag i 2015. Herrer, 

kvinner, U19 og U15. Herrer og kvinner skal på tur utenlands, mens U lagene 

skal spille turneringer arrangert av NCF i Norge. 

Administrasjonen har foreløpig tatt seg av organiseringen av landslagene og 

gjort en del av de vanlige manager oppgavene. 

Forslag om at GS skal være manager for herrelandslaget. 

Forslag om at FA skal være manager for kvinnelandslaget. 

Ingen forslag for U19 og U15 landslaget. 

Vedtak: 

Styret vedtok at GS skal være manager for herrelandslaget.  

Styrets innstillinger er at FA skal være manager for kvinnelandslaget, FA ba 

om noen dagers betenkningstid. 

Styret vedtok at rollene som managere for U lagene skal lyses ut på 

hjemmesiden. 

Sak 028   Forbundsting 2015 

   GS gjennomgikk agendaen for forbundstinget. 
GS gjennomgikk NIFs lov om stemmeberettiget klubber og om reglene rundt 
benkeforslag. Forbundstinget 2015 vil bli gjennomført helt i tråd med NIFs 
lov. Klubbene er informert om reglene og om deres ansvar i å sette seg inn i 
lovverket, det vil ikke bli gjort unntak. 

    
GS presenterte foreløpig liste over stemmeberettiget til forbundstinget som 
med styremedlemmer er 55 av 64. 

 
 Vedtak: 
 
 Styret tok orienteringen til etterretning. 
 
Sak 029 Presentasjon av kampplan 2015 
  
 IL gjennomgikk hvordan arbeidet med kampplanen har vært. Mange 

arbeidstimer sammen med frivillige har blitt lagt ned. Kampplanen er 
utarbeidet med mål om å gjøre den så rettferdig som mulig og det er forsøkt 
å ta hensyn til klubbenes ønsker. 

  
 Kampplanen vil offentliggjøres ved trekning på NCA (ala T20) innen fredag 

27.03.15, informasjon om trekningen publiseres på wedsiden. 
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Vedtak: 
 
Styret tok orienteringen til etterretning. 

 
Sak 030   NCF nettbutikk - presentasjon 
 

GS og IL presenterte NCF sin offisielle nettbutikk: 
www.cricket.sporrongshop.com 
Arbeidet med nettbutikken startet tidlig i 2014 og målet har vært å lage en 
portal for klubbene hvor de enkelt kan bestille premier, gaver, utstyr og 
cricketballer. Nettbutikken gikk online i midten av mars 2015. 
 
Vedtak: 
 
Styret tok orienteringen til etterretning. 

 
Sak 031   Ny hjemmeside 
 

GS og IL presenterte to mulige løsninger til ny hjemmeside. Det ene 
alternativet er ca 40 000 dyrere enn budsjettert. Begge tilbudene 
tilfredsstiller NCF sine ønsker og er åpne for å gjøre endringer som vil dukke 
opp underveis i prosessen med å etablere siden. 
 
Vedtak: 
 
Styret vedtok at administrasjonen forhandler pris med bedriften som ligger 
høyere enn budsjett. Styret vedtok at det på neste styremøte presenteres 
mer detaljert fra begge alternativene før det skal fattes et vedtak på hvem 
som skal levere ny hjemmesideløsning til NCF. 

 
Sak 032   ICC 1.div og WCL Jersey 2015  
 
   GS gjennomgikk planen for herrelandslaget. 
   Avreise til Jersey 3.mai.  

Treninger 4., 5., 6., og 7. mai. 
ICC 1.div. turnering 9. til 13.mai 
WCL kvalifiseringskamp mot Frankrike 15.mai. 
Hjemreise til Norge 16.mai 
 
Det er ikke anledning til å bytte spillere fra 1.div. troppen til WCL kval. 
kampen mot Frankrike. 
 
Vedtak: 
 
Styret tok orienteringen til etterretning. 
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Sak 033   T20-format og avgift 
 

IL gjennomgikk kampplanen hvor det ble synliggjort løsning om at T20 spilles 
som knockout turnering for å få plass til alle serier, turneringer og introliga. 
 
Det ble presentert løsning som gjør at klubbene betaler en lavere 
påmeldingsavgift enn tidligere og at man i etterkant av turneringen betaler i 
forhold til hvor langt man har kommet i turneringen. 
 
Vedtak: 
 
Styret vedtok å arrangere T20 som en knockoutturnering med 32 lag. 
Det skal utarbeides en modell hvor alle lag betaler sammen grunnavgift og i 
etterkant av turneringen blir lagene fakturert i forhold til hvor langt de tok 
seg i turneringen. 

 
Sak 034   Eventuelt 
 

Ingen saker ble tatt opp 
 

 
 

 

 

 

Signering: 

 

 

 

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

Safir Hayat (president)   Ikhlaq Khan (visepresident)  John Tvedt 

 

 

 

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

Fozia Ahmad    David Kuhlwilm   Nasar Bhatti 

 

 

 

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

Owais Mahmood   Taimoor Saqlain (1.vara)  Asad Maaz (2.vara) 
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