Protokoll
Styremøte 2, 2017
Norges Cricketforbund
Dato: Tirsdag 10. oktober 2017, kl 08:30-11:00
Sted: Idrettens Hus, Ullevål Stadion

Tilstede:
Sondre Sande Gullord
Janne Hafskjold
Per Otto Furuseth

Arbeidende styreleder
Styremedlem
Styremedlem

Gry Bruaas

Konsulent for kommunikasjon og utvikling

Forfall:
-

Sak 02,2017 Begjæring av påtale til Domsutvalget i NIF
Det er avdekket at dokumentasjon oversendt Sanksjonsutvalget i Norges Cricketforbund har
vært forfalsket. I samråd med juridisk avdeling i NIF er det konkludert med at saken er av en
slik karakter at den bør inn for Domsutvalget i Norges Idrettsforbund.
Vedtak:
1. Styret i Norges Cricketforbund vedtok å begjære påtale av medlem under Norges
Cricketforbund til Domsutvalget i Norges Idrettsforbund for forfalskning av
dokumentasjon oversendt Sanksjonsutvalget i Norges Cricketforbund.
2. Arbeidende styreleder gis fullmakt til å utforme påtalebegjæring til Domsutvalget i
Norges Idrettsforbund på vegne av styret i Norges Cricketforbund

Sak 03,2017 Godkjenning av innkalling og saksliste
Vedtak:
Styret vedtok å godkjenne innkalling og saksliste.
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Sak 04,2017 Godkjenning av protokoll
Protokoll fra forrige styremøte ble gjennomgått i møtet.
Vedtak:
Styret vedtok å godkjenne protokoll fra forrige styremøte.

Sak 05,2017 Status økonomi
Regnskapsrapport på prosjektnivå per 31. august fra regnskapsfører på Idrettens
Regnskapskontor og budsjett for 2017 var vedlagt sakspapirene og ble gjennomgått i møtet.
I september og begynnelsen av oktober ble Norges Cricketforbunds lokaler på Idrettens Hus,
Ullevål Stadion oppgradert. Oppgraderingen ble gjort på en kostnadseffektiv måte, gjennom
blant annet kjøp av brukte møbler, og vil ikke belaste Norges Cricketforbunds økonomi i
inneværende år utover budsjett.
Det arbeides p.t. med å effektivisere og heve nivået på økonomioppfølgingen i Norges
Cricketforbund, sammen med Idrettens Regnskapskontor.
Serieavgifter og klubbkontingenter for alle klubber er satt opp og faktureres ut snarlig.
Vedtak:
Styret tok orienteringen knyttet til Norges Cricketforbunds økonomi til orientering.

Sak 06,2017 Brev fra Asker Cricket Klubb
Styret behandlet brev fra Asker Cricket Klubb til styret i Norges Cricketforbund knyttet til
endring av et kamptidspunkt for seriekamp.
Vedtak:
Styret ba arbeidende styreleder om å følge opp saken overfor de involverte parter, og sikre
at organer i Norges Cricketforbund diskuterer tilnærming til habilitetsspørsmål og etablerer
gode rutiner og transparens for habilitetsvurderinger fremover, i tråd med Bernanderutvalgets
anbefalinger for norsk idrett.

Sak 07,2017 Søknad om støtte fra Mortensrud-Aker
Sportsklubb
Norges Cricketforbund har mottatt en søknad fra Mortensrud Aker Sportsklubb om støtte til
oppsett av mobile skillevegger for cricket i en innendørs treningshall. Søknaden er diskutert
med Anleggsutvalget i Norges Cricketforbund, som har stilt seg positive til søknaden.
Vedtak:
Styret vedtok å støtte Mortensrud Aker Sportsklubb med inntil kr 30 000,- for pilotprosjektet,
under forutsetning av at det gis noe åpen treningstid ved anlegget for medlemmer av andre
cricketklubber. I denne sammenheng ber styret i Norges Cricketforbund Mortensrud Aker
Sportsklubb om å gi en tilbakemelding knyttet til tenkt praksis.
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Sak 08,2017 Utvalg for barn og unge
Utvalg for barn og unge er et viktig utvalg i Norges Cricketforbund, som blant annet er
sentralt for gjennomføring av ungdomsturneringer.
Vedtak:
Arbeidende styreleder bes i samråd med administrasjonen om å supplere eksisterende
utvalg for barn og unge med inntil to nye medlemmer.

Sak 09,2017 Orienteringssaker
1. Personalsaker
Gry Bruaas har begynt i 100% stilling i Norges Cricketforbund fra 1. oktober 2017.
John Tvedt er ansatt gjennom Norges Cricketforbund som trener ved Bjerke VGS.
Kontorene ved Idrettens Hus, Ullevål Stadion er oppgradert for å gi de ansatte gode
rammebetingelser for deres arbeid.
2. Status utvalg
Arbeidende styreleder redegjorde for status for utvalgene i Norges Cricketforbund.
3. Cricketakademiet på Tveita og garantisak NottSport
Arbeidende styreleder har gjentatte ganger vært i kontakt med Notts Sport knyttet til
garantisak på underlaget ved cricketakademiet på Tveita. Notts Sport har skriftlig
akseptert at de har et garantiansvar og vil levere nytt dekke, men det trekker ut i tid.
Notts Sport er varslet om at Norges Cricketforbund for Notts Sports regning må finne
en alternativ leverandør av underlaget om ikke garantiforpliktelsen oppfylles snarlig.
4. Referat fra lagledermøtet
Referat fra lagledermøtet er signert av de valgte klubbrepresentantene og publisert
på Norges Cricketforbunds hjemmeside.
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