Protokoll
Styremøte 3, 2019
Norges Cricketforbund
Dato: Onsdag 6. mars 2019, kl. 08:30 – 12:00
Sted: Idrettens Hus, Ullevål Stadion
Tilstede:
Sondre Sande Gullord
Nora Sperre Vangsnes
Roar Bogerud
Janne Cecilie Hafskjold
Gry Bruaas

Styreleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Generalsekretær

Ingen habilitetsutfordringer meldt inn fra styrets medlemmer

Sak 13, 2019 Godkjenning av innkalling og saksliste
Vedtak:
Styret vedtok å godkjenne innkalling og saksliste med de endringer som kom frem i møtet.

Sak 14, 2019 Godkjenning av protokoll
Protokoll fra forrige styremøte er tidligere sendt ut og godkjent per mail.
Vedtak:
Styret vedtok å godkjenne protokoll fra forrige styremøte.

Sak 15, 2019 Årsberetning 2018
Forslag til årsberetning for 2018 ble sendt ut i forkant av styremøtet.
Vedtak:
Styret vedtok årsberetning for 2018 med de endringer som fremkom i møtet.

Sak 16, 2019 Årsregnskap 2018
Årsregnskap for 2018 ble sendt ut i forkant av styremøtet og gjennomgått i sin helhet.
Vedtak:
Styret vedtok og signerte det fremlagte årsregnskapet for 2018.

Sak 17, 2019 Tinget 2019
Administrasjonen med oppdatert informasjon om prosessen mot Tinget 2019 og det pågående
arbeid mot avvikling av årsmøtet. Lokalitet, fasiliteter, saksdokumenter, tinghefte og tidsfrister i
henhold til NCFs lovverk inkludert.
Vedtak
Styret tok informasjonen knyttet til avvikling av Tinget 2019 til orientering.

Sak 18, 2019 Reisestøtte Tinget 2019
Det er ønskelig at NCF gir reisestøtte til klubbrepresentanter med lang reisevei, i forbindelse med
avvikling av NCFs ordinære ting 24. mars 2019.
Vedtak:
Styret vedtok følgende reisetilskudd i forbindelse med deltakelse på Tinget 2019:
Reisestøtte Tinget 2019
Region
Hordaland

Klubb
Stord CK

Per klubb
Kr. 1000

Rogaland

Bergen Vest CK
Stavanger CK

Kr. 1000
Kr. 1000

Trøndelag

Sandnes CK
Dalen Hageby CK

Kr. 1000
Kr. 1000

Lade CK
Moholt CK

Kr. 1000
Kr. 1000

NTNUI CK
Spektra CK

Kr. 1000
Kr. 1000

Tempe CK
Trondheim CK

Kr. 1000
Kr. 1000

Vest-Agder Kristiansand CK
Lyngdal IL - Cricket
Troms
Tromsø CK

Kr. 500
Kr. 500
Kr. 1000

1. Reisestøtten forutsetter at representantene reiser fra fylket hvor klubben er registrert og at
representant er deltakende under hele møtet.
2. Styret ba generalsekretæren om raskest mulig å informere samtlige tilsluttede klubbene om den
vedtatte reisestøtten.

Sak 19, 2019 Spillereglement for barn & ungdom 2019 og spillereglement for
kvinner 2019
Forslag til nytt spillereglement for barn og unge samt spillereglement for kvinner ble sendt ut i
forkant av styremøtet.
Norges Cricketforbund har gjennomgått Spillereglementet for barn og unge for 2019 samt
Spillereglement for kvinneligaen 2019, med de oppdateringer som er påkrevd. I tillegg til oppdaterte
honorarsatser for dommere, har vi inkludert innføring av scorerpanelet samt endret kravet til
spilledrakter i barne- og ungdomsserien.
Vedtak:
Styret vedtok spillereglement for barn og ungdom 2019-sesongen samt spillereglement for kvinner
2019, og ba generalsekretær tilgjengeliggjøre dette for medlemsorganisasjonen.

Sak 20 2019 Orienteringssaker
1. Komite og utvalg
Administrasjonen er i pågående prosess for nødvendige oppdateringer i de ulike utvalg og komiteer.
Så snart Tinget 2019 er avviklet, vil vi vurdere nødvendige tiltak, slik at samtlige utvalg og komiteer
under forbundsstyrets ansvar, har det antall medlemmer som er påkrevd for sesong 2019.
2. Lisenser
I den pågående prosessen med å finne en god forsikringsordning for våre medlemmer, har
administrasjonen sammen med styret besluttet å ta inn lisens/forsikring som en informasjonssak
under Tinget 2019. Erlend Yden fra Idrettens Helsesenter vil orientere om alternativer for
spillerlisenser og be om klubbenes tilbakemeldinger.

Sak 21, 2019 Deltakeravgift Battle of cricket 2018
Arrangøren av Battle of cricket (BOC), Klemetsrud CK, har meddelt Norges Cricketforbund NCF at
Sandnes CK ikke har gjort opp for sin deltakelse i BOC 2018. Turneringen ble arrangert i samarbeid
med Norges Cricketforbund under gitte vilkår.
Vedtak
Styret besluttet at Sandnes CK må fremlegge dokumentasjon på innbetaling av deltakeravgift for å
kunne delta i NM og seriespill for 2019.

