Org. Nr: 989 705 377

Protokoll fra ordinært styremøte
Sted:

Idrettens Hus - Ullevål Stadion

Dag/dato:

Tirsdag 23. februar 2016

Varighet:

17.30 – 21.00

Tilstede styret:

Tanveer A. Chaudry (TC), Fozia Ahmad (FA), Owais Mahmood (OM), John
Tvedt (JT), David Kuhlwilm (DK), ), Nasar Bhatti (NB ) og Atta Ul Aziz (AA)

Tilstede fra adm.:

Shahzad S. Salim (IL), Morten Evensen (GS) og Muhammad Haroon (SL)

Forfall:

Sadaf Raja (SR) , Ikhlaq Khan (IK) og Mirza Taimoor Saqlain (TS)

Åpen halvtime:
Nadeem Rashid og Tahir Tarie Kadric Tune fra Christiania Cricket klubb og Foreningen Idretts- og
Kulturfestivalen presenterte festivalen Play for Peace. Fjorårets festival ble arrangert på Bislett
Stadion den 23. august 2015. Arrangementet hadde 8 000 besøkende og gikk med 290 000 kr i
underskudd. Det jobbes med et nytt arrangement i 2016 og da muligens innendørs i Telenor Arena.
NCF var ikke involvert i festivalen i 2015.
Adil Hameed er leder av valgkomiteen. Adil fortalte litt om arbeidet som har blitt gjort. Det har vært
utfordrende å få personer til å stille til valg i komiteer og utvalg. Valgkomiteen vil ta kontakt med
potensielle kandidater.
Vedtak: Styret tok orienteringene til etterretning.

Dagsorden
Sak 029

Godkjenning av innkalling og saksliste
Vedtak: Styret godkjente innkallingen og saksliste.

Sak 030

Signering av styremøte protokoller fra 10.11.15, 07.12.15, 07.01.16 og 03.02.16.
Vedtak: Styret signerte de fire protokollene som tidligere ikke har blitt signert.
Styremedlemmer som ikke var tilstede signerer ved neste anledning.

Sak 031

Søknader om medlemskap i NCF fra nye klubber.
IL orienterte om klubber som har søkt om medlemskap i NCF. Klubbene som har søkt
er Grorud CK, Kolsås CK, Kringsjå CK, Lade CK og Spektra CK. IL vil kontakte de nye
klubbene og sette opp et informasjonsmøte hvor det er en gjennomgang av rutiner,
forventninger og forpliktelser for medlemsklubber i NCF.
Vedtak: Alle de fem klubbene får akseptert sin søknad om medlemskap i NCF.
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Sak 032

Opptak av nye lag til seriespill i 2016.
IL orienterte om at de samme fem klubbene i sak 031 (Grorud, Kolsås, Kringsjå, Lade
og Spektra) har søkt om å få spille i den nye 5. divisjonen fram og med 2016. Det er
fem ledige plasser i 5. divisjon og med fem nye lag så vil divisjonen ha totalt ti lag.
Vedtak: Styret vedtok at alle de fem lagene får delta i seriespill i 5. divisjon fra og
med sesongen 2016.

Sak 033

Presentasjon av Sportsleder
SL presenterte planer for den sportslige satsningen. Fokus vil ligge på tre
hovedområder: (1) Development, (2) Performance og (3) Coach education.
(1) Det skal satses videre på cricketskoler og få cricket inn i skolene. Klubbene har en
sentral rolle i utviklingen av cricket for barn og ungdom. Viktig å etablere muligheter
for U10 og U13 slik at vi sikrer fremvekst av den neste generasjonen. Det må
etableres U15 og U17 lag på jentesiden. Utvikling utenfor Oslo er viktig.
(2) De ulike landslagene må spille flere kamper, både her hjemme og ute. En detaljert
plan for hvert av landslagene for de to neste årene vil være klar innen 1. april. Det
skal etableres en klar og tydelig vei mot toppen for spillere. Dette vil bli presentert på
første styremøte etter forbundstinget.
(3) NCF skal utvikle trenerkurs i henhold til de fellesidrettslige retningslinjer og det
rammeverket for norsk idrett som er vedtatt av NIF gjennom Trenerløypa. GS og SL vil
samarbeide om dette prosjektet. Det skal lages et innføringskurs i cricket for lærere i
skoleverket. Opprettelse av en trener komite skal vurderes.
Vedtak: Styret tok presentasjonen til etterretning.

Sak 034

Trener- og dommerkurs 2016
OM orienterte om at det skal holdes et trenerkurs og to dommerkurs før
sommerferien. Siste helgen i mars vil de arrangeres et trenerkurs level 1. Første
helgen i april arrangeres det et dommerkurs level 1. Og andre helgen i april skal det
arrangeres et dommerkurs level 1A.
Vedtak: Styret tok orienteringen til etterretning.

Sak 035

Forbundstinget 2016
GS gikk igjennom sakslisten til forbundstinget. Sakspapirene vil gjøres tilgjengelig på
forbundets hjemmesider søndag 28. februar. Det har blitt gjort avtale med en erfaren
dirigent som skal lede forbundstinget. Idrettsstyret vil sende en representant som
gjest til forbundstinget.
Vedtak: Styret godkjente avtalen med dirigent og så positivt på at Idrettsstyret vil
sende en gjest til forbundstinget.

Sak 036

Regnskapet 2015 – gjennomgang og signering.
GS presenterte årsregnskapet. Det ble stilt to spørsmål angående to noter. GS vil får
svar på disse spørsmålene fra Idrettens Regnskapskontor. NCF har en sunn og solid
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økonomi og har fortsatt den positive utvikling fra de to siste årene. For 2016 så har
NCF fått en dedikert person på IRK som tar hånd om regnskapet til forbundet.
Vedtak: Styret tok saken til etterretning.
Sak 037

Revidert budsjett for 2016.
Budsjettet for 2016 ble vedtatt av forbundsstyret i styremøtet den 20. juli 2015.
Vedtak: Styret har ingen innvendinger mot det vedtatte budsjettet for 2016. GS vil
gjøre mindre justeringer og legge budsjettet inn i riktig format slik at hovedpostene i
budsjettet kan presenteres på forbundstinget.

Sak 038

Årsberetning 2015 – gjennomgang og signering.
Årsberetningen er ikke ferdig. Den vil bli sendt rundt til styret på e-post innen
utgangen av fredag 26. februar 2016.
Vedtak: Styret vil gi sin tilslutning til årsberetningen via e-post.

Sak 039

Revidert langtidsplan.
Det gjøres ingen endringer i langtidsplanen frem til forbundstinget.
Vedtak: Styret tok saken til etterretning. Det forventes at det nye styret bruker
høsten 2016 til en grundig gjennomgang og bearbeidelse av langtidsplanen.

Sak 040

Brev fra Norges Idrettsforbund.
Det vises til vedtak fra styremøtet 10. november 2015. GS har gitt kopi av protokollen
til NIF.
Vedtak: Styret tok saken til etterretning.

Sak 041

Orientering fra møte med BYM den 14. februar 2016.
TC, IL og GS presenterte hva som ble gjennomgått i møtet med Oslo Bymiljøetat og
Oslo Idrettskrets den 14. februar 2016.
Vedtak: Styret tok orienteringen til etterretning.

Sak 042

Treningsanlegg Ullensaker
Ullensaker Cricket klubb har sikret areal for treningsanlegg. GS har hatt møte med
Adil Hameed fra Ullensaker CK for å lære mer om planene. Ullensaker ønsker
økonomisk støtte fra NCF. Ullensaker vil sende inn en detaljert prosjektbeskrivelse til
GS før en eventuell søknad om støtte vurderes.
Vedtak: Styret tok saken til etterretning.

Sak 043

Eventuelt
Det ble fremmet fem saker på eventuelt.
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Sak 043-1: IL har hatt møte med Tromsø CC.
Sak 043-2: Cricketskoler.
Sak 043-3: Cricket på Bjørnholt skole.
Sak 043-4: Informasjon fra NAV.
Sak 043-5: Oppdatering av spillereglement.
Sak 043-1

IL har hatt møte med Tromsø CC
IL har vært i Tromsø og hatt møte med Tromsø Cricket club. Tromsø CC rykket i 2015
opp i 4. divisjon. Klubben er drevet av og for studenter ved Universitetet i Tromsø.
Klubber har, med sin beliggenhet så langt nord, store utfordringer i forhold til reise til
og fra kamper og de økonomiske utfordringene det medbringer. Tromsø CC fikk i
2015 refundert deler av reisekostnadene i etterkant men ønsker i 2016 å få
reisepenger på forskudd. Tromsø CC har en stram økonomi da klubbens medlemmer
er studenter.
Vedtak: Styret er positive til å refundere noe av reisekostnadene for hver helg på
forskudd. Styret har forståelse for de økonomiske utfordringer Tromsø CC har på
grunn av sin geografiske beliggenhet.

Sak 043-2

Cricketskoler
Det har blitt ytret ønske om støtte til etablering av flere cricketskoler.
Vedtak: Styret er glad for at det etableres flere cricketskoler. Administrasjonen vil se
på hvordan prosessen med søknader og utdeling av støtte kan forbedres og
effektiviseres.

Sak 043-3

Cricket på Bjørnholt skole.
FA har besøkt Bjørnholt skole. En ressursperson ved skolen ønsker å satse på cricket
for jenter. Det er behov for en trener som kan jobbe med jentene hver onsdag fra
14:00 til 16:00.
Vedtak: SL stepper inn på onsdager på en midlertidig basis. SL vil jobbe for å lære opp
en lokal person til å ta over ansvaret for treningene på Bjørnholt skole.

Sak 043-4

Informasjon fra NAV.
Det ble lagt frem et brev for styret som NAV hadde mottatt i slutten av 2014. Brevet
er skrevet på NCFs offisielle brevmal (med NCF logo) og det er signert av en tidligere
generalsekretær hos NCF. I brevet utgir den tidligere generalsekretæren seg for å
være NCFs generalsekretær på det tidspunktet da brevet ble skrevet og signert. På
det tidspunktet da brevet ble skrevet og signert, i 2014, så var den tidligere
generalsekretæren som signerte brevet ikke lenger ansatt hos NCF. Brevet gjelder en
fiktiv ICC turnering, det vil si en turnering som ikke eksisterer.
Vedtak: Styret ser meget alvorlig på saken. Styret vedtok å anmelde saken til både
politiet og til domsutvalget i NIF. DK og JT fikk fullmakt til å utforme og levere
anmeldelse til politiet og til domsutvalget i NIF samt fullmakt til å innhente juridisk
bistand, ved behov, på vegne av NCF.
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Sak 043-5

Oppdatering av spillereglementet.
TC ønsket fremgang i oppdateringen av spillereglementet.
Vedtak: Styret ga oppgaven med å oppdatere spillereglementet til OM.
Oppdateringen skal være klar innen 1. mars 2016.

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)

