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Protokoll fra ordinært styremøte 

 

Sted:    Idrettens Hus - Ullevål Stadion 

Dag/dato:   Torsdag 12.februar2015 

Varighet:   17.30 – 20.00 

Tilstede styret: Safir Hayat (SH), David Kuhlwilm (DK), Owais Mahmood (OM),  Nasar 

Bhatti (NB), John Tvedt (JT) 

Tilstede fra adm.: Espen A. Johansen (GS), Khalid Mahmood (UL) og Shahzad S. Salim 

(IL) 

Forfall: Ikhlaq Khan (IK), Fozia Ahmad (FA), Mirza Taimoor Saqlain (TS), Asad 

Maaz (AM) 

 

Åpen halvtime 

 

 

Dagsorden 

Sak 009  Godkjenning av innkalling og saksliste 

   Vedtak: 

   Styret godkjente innkallingen og saksliste. 

Sak 010  Signering av protokoll fra styremøte 21.01.15 

   Vedtak: 

Styret signerte protokollen fra 21.01.15. Styremedlemmer som ikke var 

tilstede signerer ved neste anledning. 

Sak 011   Ligaoppsett 2015 

GS gjennomgikk antall lag pr. divisjon og ba om styret tanker knyttet til 2015 

sesongen. Skal det fortsatt være ulikt antall lag i 4.divisjon sammenlignet 

med de andre divisjonene. 

IL presenterte forslag til regler og retningslinjer for introligaen 2015. Styret 

kom med sine innspill til endringer og presiseringer. 

 

 

http://www.cricketforbundet.no/index.php


   
                                                                                                              Org. Nr: 989 705 377                    
 

Vedtak: 

Styret vedtok at det skal være likt antall lag i herre divisjonene elite til og 

med 4.divisjon, for 2015 sesongen, 10 lag pr. divisjon. Lag fra 4.divisjon som 

påvirkes av denne endringen skal prioriteres med plass i introligaen 2015. 

Dersom lag trekker seg før sesongen så vil de lagene bli vurdert for opprykk. 

Styret vedtok at administrasjonen skal foreta endringer og presiseringer i 

regler og retningslinjer for introligaen. 

Styret presiserte at konkurransekomiteen har myndighet til, etter behov, å 

prioritere seriespill fremfor turneringer og cuper når kampplanen skal lages. 

Sak 012 Komiteer 2015 

NCF har søkt etter følgende komitemedlemmer: 

Uttakskomiteen U19: 2 medlemmer  

Uttakskomiteen: 1 vara 

Dommerkomiteen: 1 medlem og 2 vara 

Konkurransekomiteen: 1 vara 

Det har ikke kommet inn søknader innen fristen 11.02.15 

Vedtak: 

Styret vedtok at det skal åpnes for mulighet til å søke hele året på eventuelt 

ledige komiteplasser, det skal opprettes egen fane på websiden for dette. 

Styret vedtok at det skal gjøres en klar henvendelse til klubber og 

medlemmer hvor det tydeliggjøres deres ansvar til å bidra frivillig på lik linje 

med alle idretter i Norge. NIF er klare på dette og krever at NCF blir bedre på 

frivillig arbeid. 

Sak 013   Forbundsting 2015 

   GS presenterte forslag til saksliste til forbundstinget 2015.  
 
 Vedtak: 
 
 Styret vedtok sakslisten til forbundstinget 22.mars 2015 
 
Sak 014 Økonomi – foreløpig regnskap 2014 
  
 GS presenterte foreløpig årsregnskap 2014 utarbeidet av Norges 

Idrettsforbund. Endelig regnskap ferdigstilles i februar 2015 og vil i tillegg til 
det foreløpige regnskapet inneholde avsetninger og noen mindre endringer i 
postering av inntekter og kostnader. 
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Et foreløpige regnskapet gir et godt bilde av hvordan det endelige regnskapet 
vil se ut og viser en sunn og trygg økonomi i forbundet, et overskudd vil bli 
presentert i regnskapet. 
GS gjennomgikk utsiktene for 2015 med de kutt og økninger i både inntekter 
og kostnader dette medfører. 
 
Vedtak: 
 
Styret tok orienteringen til etterretning og presiserte viktigheten av å 
fortsette den gode kontrollen med økonomien. 

 
Sak 015   Landslagstur herrer 2015 
 

GS presenterte et forslag til organisering av landslagstur for herrelandslaget i 
mai 2015. Norges skal i mai 2015 spille en meget viktig turnering på Jersey, 
T20 1.divisjon og WCL kvalifisering. På grunn av at turneringen avvikles fom. 
09.mai er det behov for å reise i forkant av turneringen for å forberede seg 
best mulig. Landslagets prestasjoner har stor betydning for ICC sin vektig av 
medlemsnasjonene og et landslag på høyt nivå gir gode ringvirkninger for 
cricket i Norge. 
Forslag om ekstra bevilgning for å kunne reise på seks dagers treningsleir i 
forkant av turneringen på Jersey. 
 
Vedtak: 
 
Styret vedtok ekstra bevilging til seks dagers treningsleir for herrelandslaget i 
forkant av turneringen på Jersey. Denne ekstrabevilgningen kan vedtas på 
grunn av overskudd i 2014. 

 
Sak 016   Landslagsturnering for kvinner 
 

IL presenterte plan for gjennomføring av turneringen mellom Danmark og 
Norge. Tre kamper på to dager som avvikles på Jessheim og Furuset. 
28.februar til 01.mars. 
 
Vedtak: 
 
Styret tok orienteringen til etterretning 

 
Sak 017   Eventuelt 
 
   Det ble meldt inn fem saker til eventuelt 
    

Sak 017-1 Innkjøp av cricketutstyr til barnetrening i Drammen 
Sak 017-2 Honorar/godtgjørelse til assistenttrener herrer for 2014 
Sak 017-3 Støtte til kvinnetrening på Ullensaker 
Sak 017-4 Assistenttrener for kvinnelandslaget 
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Sak 017-5 Drift av Norges Cricket Akademi 
 
 
Sak 017-1  Innkjøp av cricketutstyr til barnetrening i Drammen 
 

Det er kommet henvendelse fra de frivillige som trener barn i Drammen, de 
mangler utstyr til trening. De ønsker 3 stk. sett for trening med hard ball. 
 
Vedtak: 
 
Styret vedtok å bruke opp til 4500,- på utstyr til denne treningen. 
Innkjøpskomiteen får i oppdrag av administrasjonen å foreta dette innkjøpet. 

 
Sak 017-2  Honorar/godtgjørelse til assistenttrener for herrelandslaget 2014 
 

Det er fremkommet at assistenttreneren for herrelandslaget 2014 ikke har 
fått honorar/godtgjørelse for sitt engasjement, diettpenger for 
landslagsturen er utbetalt iht. budsjett 2014. Det ble diskutert hvorfor dette 
har skjedd og hvor den skriftlige avtalen med assistenttreneren er. Det er 
ikke lykkes administrasjonen å fremskaffe avtalen som ble signet før den 
nåværende administrasjonen ble ansatt. 
 
Vedtak: 
 
Styret vedtok at kr. 10 000 skal utbetales som honorar til herrelandslagets 
assistenttrener for 2014. 

 
Sak 017-3  Støtte til kvinnetrening på Ullensaker 
 

De frivillige som organiserer kvinnetrening på Ullensaker har utfordringer 
med å engasjere nok kvinner, de frykter at tilbudet vil legges ned og søker 
bistand fra NCF. De frivillige håper NCF kan bidra med støtte til hall og trener 
slik at kvinnene kan spille kamper og trene i akseptable fasiliteter og at det er 
trenerressurser som veileder og motiverer spillerne. 
 
Vedtak: 
 
Styret vedtok at administrasjonen ser på situasjonen og bruker de midler som 
er riktig for å opprettholde aktivitet, både med tanker på halleie og 
trenerressurser. Styret presiserte at ved at NCF bidrar med midler skal 
tilbudet gjelde for alle som ønsker å delta, det skal også arrangeres kamper 
hvor andre kvinnelag inviteres.  

 
Sak 017-4 Assistenttrener for kvinnelandslaget 
 

Det er kommet henvendelse ang. ekstra trenerressurs for kvinnelandslaget, 
assistenttrener er ønsket som en hjelp for M. Haroon. 
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GS informerte om at det ikke er satt av penger i budsjettet til dette, og det 
blir opp til styret å avgjøre om det skal vedtas ekstra bevilgning for 
inneværende landslagsperiode. 
 
Vedtak: 
 
Styret vedtok at det ikke bevilges penger til assistenttrener for 
kvinnelandslaget i 2015. Det er i 2015 historiens største satsing på 
kvinnelandslag i Norge og det må gjøres erfaringer først slik at man er rustet 
til å ta de riktige valgene med tanke på ressursbruk for alle landslag i 
fremtiden. 

 
Sak 017-5  Drift av Norges Cricket Akademi 
 

IL presenterte status for drift av NCF og de utfordringer som er knyttet til 
dette. Det er nå gjort en del erfaringer siden NCA ble delvis åpnet for trening 
i begynnelsen av 2015 og det er tydelig at det er betydelig arbeid som må til 
for å drifte NCA. Det ble i 2014 utarbeidet en plan for drift og denne må 
justeres iht. de erfaringer som er gjort. 
 
Vedtak: 
 
Styret vedtok at administrasjonen utarbeider en revidert driftsplan og 
driftsbudsjett for NCA som skal vedtas på styremøte i mars. 

 
 

 

 

 

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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