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Protokoll fra ordinært styremøte 

Sted:    Idrettens Hus - Ullevål Stadion 

Dag/dato:   Onsdag 06.Januar 2016 

Varighet:   17.30 – 20.00 

 
Åpen halvtime: Ingen oppmøte 
 
Tilstede fra styret: Owais Mahmood (OM), Fozia Ahmad (FA), David Kuhlwilm (DK), John 
Tvedt (JT), Tanveer Ch (TC)  
 
Tilstede fra admin: Shahzad Sheikh og Morten Evensen  
 
Frafall: Atta Aziz, Teimoor Saqlain, Sadaf Raja, Ikhlaq Khan, Nassar Bhatti  

 

Sted:    Idrettens Hus - Ullevål Stadion 

Dag/dato:   Onsdag 06.Januar 2016 

Varighet:   17.30 – 20.00  

 

Dagsorden  Sak                Ansvarlig 

Sak 128   Godkjenning av innkalling og saksliste                                                   OM 

   Vedtak: Godkjent 

 

Sak 121   Status – Ny GS og organisering av administrasjon i overgangsfasen OM  

Ny GS presenterte seg for styret. Han tiltrer stillingen 1. april 2016. I tiden 

frem til 1. april så vil han delta på styremøter. OM vil inntil videre fortsette å 

svare på e-poster som kommer inn til admin@cricketforbundet.no 

 

Sak 122   Komitémandater 2016      OM 

Vedtak: Styret godkjente komitemandater for 2016, uten endringer i 

mandatene fra 2015. 
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Sak 123 Ansettelse av sportsjef       OM 

OM orienterte, og ga en oppdatering, om ansettelsesprosessen av ny 

sportssjef. Det foreslås at stillingen tilbys Muhammad Haroon.  

Vedtak: Styret har besluttet å tilby stillingen til Muhammad Haroon i forhold 

til de betingelser om bl.a. lønn som OM presenterte for styret. Styret ga sin 

tilslutning til disse betingelsene. OM håndterer prosessen videre.  

 

Sak 124   Komiteer 2016 – DK og KK      IL  

Det var totalt syv (7) søknader til DK.  Fem (5) av dem er eksisterende 

medlemmer av DK, og to av søkere er nye. Styret har vært svært fornøyd 

med arbeidet som DK har gjort i år, og styret har derfor besluttet at samtlige 

av medlemmene for fortsette. Rizwan Akthar og Pawan Agnihotri går inn som 

varamedlemmer.  

Til KK har det kommet inn totalt to søknader. En av dem er eksisterende 

medlem av komiteen, Iftikhar Aslam. Styret er svært fornøyd med arbeidet 

Ifthikar Aslam har gjort i KK i seosngen 2015. Det ble besluttet av at Iftikhar 

fortsetter som leder av KK. Omer Iqbal kommer inn som varamedlem.   

 

Sak 125   Kvinneturnering i Danmark                OM 

Det danske forbundet arrangerer en kvinneturnering i Danmark fra 4 – 

7. August. Styret ser på turneringen som svært positiv for utviklingen 

av jentene i norsk cricket. I turneringen deltar flere lag fra verden.  

Vedtak: Styret vedtar å sende landslag til Danmark fra perioden 4-7. 

august.  

 

Sak 126   Innkalling til forbundsting 2016     OM 

Styret i NCF skal kalle inn til ordinært forbundsting for 2016. Innkalling 

må sendes ut seinest to måneder i forveien.   

Vedtak: Styret kaller inn til forbundsting søndag, 13. mars kl: 13.00. 

OM sender ut innkalling i løpet av de neste dagene. OM og TC i 

samarbeid med administrasjonen ser på saksdokumenter til 

forbundstinget, og legger dette fram for styret på neste styremøte.     
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Sak 127   Lister – DK og KK       IL 

DK – DK har utarbeidet en liste over utbetaling av dommerhonorarer til 

klubber. DK har også sendt inn en liste over utbetalinger til dommere i 

dommerpanel (DP) som er ukjent for styret. Det har ikke vært fattet vedtak 

om ekstra utbetaling til medlemmer av dommerpanel (DP).  

Vedtak: Det skal utbetales dommerhonorarer til klubber i februar, og listen er 

godkjent. Lister over ekstra utbetaling av dommere i DP godkjennes ikke, da 

det ikke er fattet et vedtak på en slik utbetaling.  

 

KK har sendt inn lister over godkjente overganger og utbetalinger hver enkelt 

klubb skal motta fra NCF. 

Vedtak: Styret har godkjent lister for overganger i 2015 utarbeidet av KK med 

forbehold om noen endringer knyttet til par overganger. IL følger dette opp. 

Pengene utbetales i februar.  

 

Sak 128   Opptak av nye lag       OM  
    

Styret har stått overfor tre (3) alternativer. På grunn av banekapasitet har 
NCF en liste over klubber som står på vent. Styret har måtte vurdere om de 
skal ta inn nye lag eller ikke til seriespill 2016 og eventuelt hvor mange nye 
lag NCF kan tilby seriespill til i sesongen 2016 
 
Vedtak: Styret har vedtatt at 5.divisjon skal i likhet med alle andre divisjoner 
bestå av 10 lag. Det betyr minst fire nye lag vil få tilbud om seriespill.   
Lagene velges ut fra kriterier som ble vedtatt i styremøtet i desember 2015. 
  
Styret vil også ta opp denne saken ved neste styremøte, og vurdere om det er 
ytterligere muligheter for å ta inn flere lag til seriespill. Dette er blant annet 
avhengig av prosjekter knyttet til ulike baner. 
 

 
Sak 129   Økonomi 2015                      IL
    

IL har kontaktet inkasso byrå, slik at det blir lettere å holde oversikt over 
purringer til klubber som har utestående beløp. IL gav oversikt over 
utestående betalinger. Lag som ikke betaler innenfor fristen kan miste retten 
til å trene på NCA, og risikerer å miste plass i seriespill. (Orientering)  
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Sak 130   Cricketshop – NCA       IL 
 

IL la fram et forslag om opprettelse av outlet/butikk på NCA. NCF har tidligere 
lagt ut en artikkel på websiden, og gitt muligheter til bedrifter/personer som 
kan tenke seg å drive butikk om å søke. Det har kommet inn noen søknader.  
 
Vedtak: IL fikk fullmakt fra styret til å forhandle med søkere, og finne en 
løsning som er til det beste for NCF. Valgt løsning legges frem for styret.  
 

 
Sak 131   Drøftelsesmøte 06.01. 2016 – status     OM 
 

Atta-Aziz har tidligere fått fullmakt fra styret til å delta på dette møtet og 
innhente juridisk hjelp fra en advokat på vegne av NCF. Møtet dreier seg om 
et ansettelsesforhold i administrasjonen. Møtet den 6. januar ble avlyst.  
 
Vedtak: Styret trekker tilbake oppsigelsen. På nåværende tidspunkt holdes 
det ikke et drøftelsesmøte. Behovet for et nytt drøftelsesmøte vil bli vurdert 
fortløpende. 
      
 

Sak 132   Wintech sports UK       IL 
 

Wintech sports er et Firma i England som produserer drakter og sportsutstyr. 
IL gav en kort presentasjon av dem. De ønsker et samarbeid med NCF. NCF er 
positive til et slik samarbeid og vil inngå diskusjoner om et mulig samarbeid.  
 
Vedtak: IL fikk fullmakt fra styret til å forhandle fram til en avtale på vegne av 
NCF. En eventuell avtale legges frem til styret for godkjenning.  
 

 
Sak 133   Eventuelt         Alle
     

- Forsikring        TC 

 

Det er usikkerhet om dagens forsikring dekker behovet til forbundets 

medlemmer. Styret ønsker å hente inn tilbud fra andre forsikringsselskaper 

og deretter vurdere om det skal inngås en ny og bedre forsikringsavtale.  

      

Vedtak: IL og TC innhenter tilbud fra aktuelle forsikringsselskap. Dette 

presenteres i neste styremøte.  

 

- Plan for styremøter 2016      OM 

 

Det foreligger foreløpig ingen plan for styremøter for 2016, og dette må 

utarbeides i de nærmeste dagene.  
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Vedtak: Styret har vedtatt av OM utarbeider en plan for styremøter i 2016, og 

presenterer dette på neste styremøte. Neste styremøte blir onsdag 3.februar 

2016.  

 


