
 

Protokoll 8, 2022 
Norges Cricketforbund 

Dato: Onsdag 19. september, kl. 18:00 – 19:00 

Sted: Via Teams 

Til stede: 

Shahbaz Tariq    President  

Neeta Sankholkar   Visepresident  

Moosa Ali Rashid   Styremedlem   

Bijeyata Kumari   Styremedlem (til 17:00) 

Yousuf Gilani          Styremedlem (til 17:00) 

Harpal Singh Sidhu  Varamedlem  

Fra adm. 
Gry Bruaas   Avtroppende Generalsekretær  
Trond Søvik   Ny Generalsekretær 
Erik Aas Andersen  Utviklingskonsulent 
Tariq Mir   Idrettskonsulent 
 

 

Sak 60, 2022 Godkjenning av innkalling og saksliste  

Vedtak: 

Innkalling og saksliste ble godkjent. Saker til eventuelt (diverse) ble innmeldt. 
 

Sak 61, 2022 Godkjenning av protokoll  

Vedtak: 

Protokoll fra forrige styremøte 7/2022 er tidligere sendt ut og godkjent per e-post. 
 

Utsatt - Sak 52, 2022, Religiøse helligdager  

Vedtak (med 4 mot 1 stemme):  
Styret vedtok å holde offisielle kampfrie dager på Norges nasjonaldager, lille Eid (Eid-Ul-Fitr) og store 

Eid (Eid-Ul-Adha). Utover dette åpnes det for andre kampfrie dager for andre religiøse høytider etter 

henvendelse fra klubber før sesongstart (innen fastsatt frist). 

 

Sak 62, 2022 Sesong 2023 tidslinje 

Med bakgrunn i pågående budsjettprosess og planlegging mot sesong 2023, var det behov for en 

gjennomgang av tentativ plan med styret og som styret ga flere innspill til. 

Vedtak:  
Styret tok informasjonen til orientering og ba generalsekretæren går videre i prosessen på bakgrunn 

av det som kom frem under møtet. 

 



 
Sak 63, 2022 T10 Festivalen  

Vedtak:  
Styret vedtok å videreføre T10 festivalen 2023 med samme format som 2022 med muligheter til å 

starte kamper for Oslo lagene på vanlige dager (ettermiddag) i samme uke. 

 

Sak 64 2022, oppfølging av «Sak 28, 2022, Serieavvikling 2023 « 

Vedtak:  
Styret ba GS gi en nærmere vurdering av vedtak 28/2022 opp mot spillereglementet og melde tilbake 

til styret. 

 

Sak 65, 2022, Spesifiserte opp-/nedrykksregler til samme divisjon for A/B lag 

Forslag til vedtak:  
1. A og B lag får lov til å spille i samme divisjon etter opprykk eller nedrykk. 

2. I en slik situasjon; 

• Det tillates ikke overgang mellom lagene. 

• Det tillates ikke å bruke hverandres spillere i kamper. 

• Det settes opp første kamp mellom begge lag i deres aktuelle divisjon. 

• Lag som står i øverste divisjon etter serie slutt kan kalles A-lag. 

Vedtak 
Styret ba GS om å sammenligne foreliggende forslag med andre særforbund. Saken skal endelig 
behandles i førstkommende styremøte den 26.10.2022. 
 

Sak 66, 2022 Årsavslutning 

Arbeidsgruppen redegjorde for status. Yousuf forestår ledelsen av gruppen og holder GS orientert. 

Vedtak:  
Styret tok orienteringen til etterretning. 

 

Sak 67, 2022 Oppdatering fra Forbundsstyrets arbeidsgrupper 

Orientering og oppdatering fra Forbundsstyrets arbeidsgrupper: 

1. Regional serieavvikling, oversendelsessak med Neeta, Yousuf og Harpal 

Dette regnes som en tingsak og bør følgelig avklares snarlig. 

2. Opprette markedsutvalg med Yousuf, Bijeyata og Harpal 

3. Sesongavslutning med Yousuf, Farial og Moosa  

Vedtak: 

Styret tok arbeidsgruppenes informasjon og oppdatering til etterretning. 

 



 
Sak 68, 2022, Orientering 

Det ble skriftlig orientert om følgende; 

• Husleie Idretten Hus 

• NM-veka 

• ICC U19 Men’s Cricket World Cup Europe Qualifier 

• U19 - evaluering Guernsey 

• Anlegg (Sandnes, Oslo, Bærum, Drammen) 

Vedtak: 

Styret tok orienteringene til etterretning. 

 

Sak 69, 2022, Diverse 

Klager, løftet av Moosa 

Hva er årsaken til forsinkelse i behandling? Tas opp under komitémøtet 6. nov. 

NIF ledermøte 18.-19. nov. 
Presidenten deltar her. 

 

Lisensinfo 

Adm. v/Erik presenterte tall/status. Neste steg blir å gi klubbene anledning til å kommentere 

tall/registreringer for siste kvalitetssjekk. 


