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Protokoll fra ordinært styremøte 

 

Sted:    Idrettens Hus - Ullevål Stadion 

Dag/dato:   Onsdag 21.januar 2015 

Varighet:   17.30 – 20.00 

Tilstede styret: Ikhlaq Khan (IK), David Kuhlwilm (DK), Owais Mahmood (OM),  Nasar 

Bhatti (NB), John Tvedt (JT), Fozia Ahmad (FA), Mirza Taimoor Saqlain 

(TS) 

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

Forfall:  Safir Hayat (SH), Asad Maaz (AM), 

 

Åpen halvtime 

Landslagstrener Mohammad Haroon ønsket å møte styret for å presentere seg selv og tanker rund 
landslagene. 
Haroon sa noen ord om vårt nye kvinnelandslag og poengterte at potensialet til laget er stort. De vil 
kunne hevde seg godt internasjonalt om noen år. Haroon etterlyste en leder/ledergruppe for 
kvinnelandslaget som kunne administrere laget og ta seg av uttak. 
 
Han tok opp viktigheten av at unge spillere får spille i eliteserien og anbefaler at NCF utarbeider et 
system som stimulerer til dette. I tillegg poengterte han viktigheten av at toppklubbene etablerte 
ungdomssatsing for å styrke utviklingen av unge talent. 
 
Vedtak: 
 
Styret tok orienteringen og innspillene til etterretning og vedtok å danne en ledergruppe som skal 
bestå av klubblederne fra Girlfriends, Veitvet og Falken Girls, i tillegg skal landslagstrener Haroon 
være med som veileder. 
 

 

Dagsorden 

Sak 001   Godkjenning av innkalling og saksliste 

   Vedtak: 

   Styret vedtok innkallingen og saksliste. 
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Sak 002   Signering av protokoll fra styremøte 15.12.14 

   Vedtak: 

Styret signerte protokollen fra 15.12.14. Styremedlemmer som ikke var 

tilstede signerer ved neste anledning. 

Sak 003   Komiteer 2015 – status og fremdrift 

GS presenterte status på de forskjellige komiteene og hvordan fordelingen av 

oppfølging i administrasjonen er lagt opp. 

GS informerte om den planlagte komitekonferansen på Ullevål Stadion 

9.februar hvor alle komitemedlemmer og varamedlemmer samles for å 

gjennomgå mandater og retningslinjer. 

Det er fortsatt enkelte komiteer og varaplasser som ikke er fullt besatt, disse 

lyses ut snarest. Dette gjelder: medlem og vara i dommerkomiteen og vara i 

uttakskomiteen. Det gjennomføres intervjuer til engasjementet som leder i 

webkomitéen påfølgende uke. 

Det er kommet forslag om separate uttakskomiteer for U19 og U15 

landslagene slik at personer som er mer kjent med de aktuelle kandidatene 

kan foreta uttakene. Forslag til U15 er Nadeem Qureshi og Waseem fra 

Falken Cricket Klubb som har god erfaring fra dette nivået. 

Styret diskuterte det foreløpige landslagsuttaket som består av 30 spillere. 

Styret ønsker at uttakskomiteen setter opp en redegjørelse for uttaket av 

hver enkelt spiller slik at styret får god innsikt fra starten av landslagsåret 

2015. 

Vedtak: 

Styret vedtok at Nadeem og Waseem fra Falken Cricket Klubb danner 

uttakskomite for U15 og at det skal lyses ut to plasser i U19 uttakskomite så 

snart som mulig. 

Styret vedtok at uttakskomiteen skal utarbeide en redegjørelse for hver 

enkelt spille som er uttatt i 30 manns troppen. 

Sak 004 Landslagsopplegg 2015 – alle landslag 

Landslaget har startet trening, både i mindre grupper og en til en trening. 

Dette gjennomføres i Norges Cricket Akademi (NCA) 

Kvinnelandslaget, U19 og U15 starter sine treninger så snart 

landslagstroppene er valgt. 
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Vedtak: 

Styret tok orienteringen til etterretning. 

Sak 005   CricHq og ny hjemmeside 

CricHq: 

GS presenterte status for cricHq: 

- Alt av statistikk, klubbprofiler og spillerprofiler overføres i disse dager fra 
nåværende system til cricHq. 

- CricHq blir satt opp og brukt for alle divisjoner i 2015. 
- Dommere, klubber og involverte skal kurses i vinter av både representant 

fra cricHq og administrasjonen. 
- Alt vil være på plass til seriestart. 

  
 Ny hjemmeside: 
  
 GS presenterte status for ny hjemmeside: 

- Det gjennomføres i disse dager møter med aktuelle webdesignselskaper  
- Arbeidet med å lage ny hjemmeside starter vinteren 2015 
- Lansering av ny hjemmeside blir i 2015  

 
 Vedtak: 
 
 Styret tok orienteringen til etterretning. 
 
Sak 006 Anleggsprosjekter 2015 
  
 GS presenterte prosjekter som kan bli realisert i 2015 og prosjekter som har 

lengre tidshorisont. 
- Ekeberg2 pitchen kan bli flyttet til et annet område på Ekebergsletta slik 

at man får bruksrett alle dager i uken. 
- Ullensakerbanen på Jessheim – kan bli etablert før seriestart i 2015. 
- Treningsnett i Asker – kan bli etablert i 2015 
- Landslagsarena på Mortensrud – en avklaring kommer i 2015. 
GS presenterte flere potensielle prosjekter som administrasjonen 
kontinuerlig jobber med i 2015. 
 
Vedtak: 
 
Styret tok orienteringen til etterretning 

 
Sak 007   Norges Cricket Akademi avdeling Tveita (NCA) 
 
   IL presenterte status for prosjektet. 
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Mye er på plass, og det gjenstår en del før man kan si seg helt ferdig med 
prosjektet. 
Nett er på plass og man vil få installert matter ved hjelp fra NottsSport 27.01 
og 28.01. 
Det vil fortsatt kreve en del investeringer både i 2015, men også i 2016. Dette 
er et kostbart prosjekt som man må se på som et langtidsprosjekt. 
Lagene trener nå i hallen. 
 
Det ble diskutert om klubber kan samarbeid om treningstider og om NCF skal 
kreve økt avgift fra de klubber som ønsker å samarbeide. Det kom forslag om 
at dette var opp til klubben å ordne selv, et annet forslag var at NCF skal sette 
en avgift som gjør det mulig for to klubber å samarbeide om treningstiden i 
hallen, dette var oppe til votering. 
 
12.februar er det offisiell åpning av NCA, det er invitert politikere, kommunalt 
ansatte og venner av cricket. Styret ble oppfordret til å sende forslag til navn 
som skal inviteres innen torsdag 22.01.15. 
 
Vedtak: 
 
Styret tok orienteringen til etterretning. 
Styret vedtok at administrasjonen utarbeider retningslinjer og pris for 
klubber som ønsker å samarbeide om treningstid. 

 
Sak 008   Eventuelt 
 
   Det ble meldt inn fire saker til eventuelt. 
 
   008-1 Kvinnelandskamp mot Danmark 
   008-2 Tildeling av treningstid i treningsnett i Oslo 
   008-3 Innkjøp av matter til barnetrening i Drammen 
   008-4 Møteplan 2015 
 
Sak 008-1  Kvinnelandskamp mot Danmark 
 
   Det danske kvinnelandslaget kommer til Norge siste helgen i februar. 

Danmark er innstilt på å dekke alle sine kostnader, men det er diskusjon om 
NCF skal bidra med mat under oppholdet til en kostnad på maksimalt 8000,- 
 
Vedtak: 
 
Styret vedtok å bruke maksimalt 8000,- til mat. 

 
Sak 008-2  Tildeling av treningstid i treningsnett i Oslo 
 

Det foreligger vedtak om at administrasjonen ikke kan endre treningstiden til 
lagene. Det er kommet forslag om at dette vedtaket skal oppheves. Med en 
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mer lokal tildeling vil klubbene kunne få motivasjon til å jobbe for 
treningsnett lokalt. Kommunen setter av midler årlig til nærmiljøanlegg og 
NCF vil kunne bistå klubber med å jobbe mot støtte fra kommunen. 
Det ble diskutert hvordan en endring vil påvirke klubbene som har spillere 
bosatt i hele Oslo og ikke nødvendigvis lokalt som klubbnavnet beskriver. 
 
Vedtak: 
 
Styret vedtok at man ikke skal endre treningstidene til klubbene og at man 
skal fortsette med tidene og rutiner som tidligere vedtatt. 

 
Sak 008-3 Innkjøp av matter til barnetrening i Drammen 
 

De involverte i barnetrening i Drammen har kommunisert at de mangler to 
matter til trening og har kommet med en forespørsel om NCF kan investere i 
to ny matter til denne treningen. 
 
Vedtak: 
 
Styret vedtok at det ikke innvilges midler til innkjøp av matter, men matten 
som midlertidig benyttes i Cricket Akademiet kan gis til barnetrenings i 
Drammen når den blir ledig i begynnelsen av februar. 

 
Sak 008-4  Møteplan 2015 
 

GS presenterte styremøteplan for 2015. Planen er utarbeidet etter innspill fra 
styret. Planen skal publiseres på hjemmesiden 
 
Vedtak: 
 
Styret vedtok møteplanen 

 
 

 

 

 

 

 

 

Signering: 

 

 

 

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

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

Fozia Ahmad    David Kuhlwilm   Nasar Bhatti 

 

 

 

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

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