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Protokoll 1, 2021                                                                                                                                                                                  
Norges Cricketforbund  

Dato: onsdag 20. januar, kl. 16:00 – 19:00 

Sted: Digitalt via Teams 

Til stede:                                                                                                                                                                       

Shahbaz Tariq    President                                                                                                                                                   

Neeta Sankholkar   Nestleder                                                                                                                                                 

Nora Sperre Vangsnes   Styremedlem                                                                                                                     

Moosa Ali Rashid   Styremedlem        

Tariq Mir   Idrettskonsulent, sak 5 

Asad Maaz    Styremedlem fra sak 6 

Gry Bruaas   Generalsekretær 

Erik Aas Andresen  Administrasjonen, sekretær 

Sonde S. Gullord  Representant fra NIFs styret fra sak 5 

                                                                                                                       

Ikke til stede 

Razia Ali   Varamedlem 

Sulalit Bandyopadhyay  Varamedlem 

 
Sak 1, 2021 Godkjenning av innkalling og saksliste  
 
Vedtak: 
Styret vedtok å godkjenne innkalling og saksliste med følgende tillegg; Under sak 12 Diverse, kom tre 
(3) innspill til tema/sak som ønsket tatt opp, henholdsvis fra Shahbaz Tariq, Neeta Sankholkar og 
administrasjonen.  
 
Sak 2, 2021 Godkjenning av protokoll 
  
Vedtak: 
Protokoll fra forrige styremøte 18.11.2020, er tidligere godkjent og publisert på nettsiden. 
 

 
Sak 3, 2021 Divisjonsoppsett Super League 2021 
 
I desember ble divisjonsoppsettet for 2021 delt med våre klubber, basert på et annerledes 2020, 
inkludert avlyste serier og ekstraordinære tiltak.  
 
Super League erstatter langformatene Premier, Championship og 100 Balls med et divisjonsoppsett 
basert på resultat fra 2019 ved innføring i 2020. Divisjonsoppsettet for Super League 2021, ble derfor 
basert på 2019, da samtlige langformat ble avlyst på grunn av Covid 19. 
 
I etterkant ble det stilt spørsmål rundt grunnlaget for divisjonsoppsettet, der styret åpnet for innspill 
og synspunkter på divisjonsoppsettet til Super League 2021 fra våre klubber.  
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De ulike utfall ble presentert, der alle klubber ble bedt om å vurdere om divisjonsoppsettet for Super 
League burde baseres på 2019 resultatene eller på resultatet fra T20-serien, 2020.  
 

• Alternativ 1, divisjonsoppsett basert på 2019 resultat  

• Alternativ 2, divisjonsoppsett basert på 2020 resultat i T20 serien 
 

Av 53 aktive klubber, var det 29 klubber som ga tilbakemelding på divisjonsoppsettet 2021.  
2 av klubbene har ikke stemt på noen av alternativene. 
 

• Alternativ 1, støttet i 11 tilbakemeldinger  

• Alternativ 2, støttet i 16 tilbakemeldinger 
 

Vedtak: 
Styret vedtok å endre divisjonsoppsettet i tråd med resultatet av høringen og ba generalsekretæren 
gjøre de nødvendige endringer. Divisjonsoppsettet for 2021 vil således baseres på resultatet i T20 
serien, 2020. 
 
Styremedlem Nora Sperre Vangsnes er uenig og tar dissens i vedtak til Sak 3, 2021. 

På bakgrunn av vedtaket er det behov for ytterligere spesifisering, før endelig divisjonsoppsett kan 
ferdigstilles. Dette behandles skriftlig av styret i etterkant av møtet. 
 
 

Sak 4, 2021 Budsjett 2021 

Utkast til avdelingsbasert budsjett med prosjektkoder var vedlagt sakspapirene, sammen med 
budsjettet overført i ICCs budsjett mal. Forslaget ble gjennomgått i styremøtet. 

Vedtak: 
Styret vedtok å innstille det foreslåtte budsjettet for 2021, med de endringer som kom frem i møtet. 
 
 

Sak 5, 2021 Spillereglement 2021 
 
Forslag til nytt spillereglement 2021, sammen med arbeidsdokumenter som viser alle endringer samt 
innspill fra klubbene, var vedlagt saksdokumentene. 
 
Administrasjonen har gjennom hele sesongen registrert evt. utfordringer og forbedringspotensial 
med gjeldende regelverk. Årets Spillereglement er oppdatert etter erfaring fra sesongen 2020, 
innspill fra klubbene, DK, SU, AU, anleggssituasjon samt prioritering av mer tid allokert til barn og 
unge. 
 
Det tar utgangspunkt i at Covid 19 er under kontroll og at vi får en fullverdig sesong. Skulle ikke det 
være mulig, vil det utarbeides retningslinjer basert på helsemyndighetene og NIF anbefalinger.   
I prosessen mot Spillereglementet 2021, er samtlige innspill mottatt fra klubbene også vurdert, men 
ikke alle nødvendigvis hensyntatt. 
 
Spillereglementet ble gjennomgått under lagledermøte 9. desember 2020, og vil i tillegg få stor plass 
under kommende lagledermøter og under de obligatoriske oppfriskningskursene i 2021. 
 
Samtlige paragrafer i spillereglementet ble gjennomgått under møtet. 
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Vedtak: 
Styret vedtok spillereglement for 2021 sesongen med de endringer som fremkom under møtet, og ba 
generalsekretær tilgjengeliggjøre dette for medlemsorganisasjonen bl.a. med videoklipp med 
forklaring av endringene i reglementet. 
 
 

Sak 6 2021, Særforbundstinget 2021 
 
Administrasjonen med oppdatert informasjon om prosessen mot Tinget 2021 og det pågående 
arbeid mot avvikling av årsmøtet. Lokalitet, fasiliteter, saksdokumenter, tinghefte og tidsfrister i 
henhold til NCFs lovverk, samt nødvending tilpassing til gjeldende retningslinjer knyttet til korona 
situasjonen. 
 
Vedtak: 
Styret tok informasjonen knyttet til avvikling av Tinget 2021 til orientering.  
 
 

Sak 7, 2021 Valgkomite 2021/2023, innspill og prosess  
 
Prosessen for å kartlegge og forespørre aktuelle mannlige og kvinnelige kandidater til Valgkomiteen 
for kommende tingperiode er pågående.  
 
Valgkomiteens viktige oppgaver ble understreket, der det ligger et stort ansvar til å finne 
entusiastiske og dyktige kandidater som har øyet for gode kandidater med gode intensjoner for 
utvikling av cricket i hele Norge. Følgende ble diskutert:  
 

• Valgkomiteens oppgaver 

• Hva kjennetegner en god valgkomité 

• Hva kjennetegner den gode kandidaten 
 
Et godt styre = et godt team. 
 
Vedtak: 
Styret vedtok å etablere en arbeidsgruppe bestående av Shahbaz Tariq, Neeta Sankholkar og Moosa 
Ali Rashid, som skal finne egnede kandidater til valgkomiteen for tingperioden 2021-2023. Forslag til 
ny valgkomite presenteres på styremøte 17. februar. 2021. 
 

Sak 8 2021 Langtidsbudsjett innspill 
 
Langtidsbudsjettet skal gjenspeile de prioriteringer, satsningsområder, mål og rammer knyttet til 
NCFs strategi, samt reflektere de rammer og kriterier gitt av Norges Idrettsforbund (NIF) og 
International Cricket Council (ICC). Norsk cricket er utfordret av både av NIF og ICC på ulike områder 
til forbedring: 
 

• Økt aktivitet for barn, unge og kvinner 

• Økt tilpasset breddeaktivitet  

• Utvikling av trenerstaben 

• Klubbutvikling 
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• Klubbdrift 

• Verdiarbeide 

• Forståelse for idrettsmodellen - Idretten vil! og Idretten skal! 

• Barns trygghet 

Nevnte satsningsområder er ikke bare viktig for å beholde dagens tilskuddsnivå, men er også et 
verktøy for utvikling av norsk cricket.  
 
Vedtak: 
Styret ba generalsekretæren utarbeide et utkast til langtidsbudsjettet 2021-2023 i tråd med de 
innspill som kom frem under møte.  

 
Sak 9 2021 Reisestøtte Særforbundstinget 2021 
 
Det er ønskelig at NCF gir reisestøtte til klubbrepresentanter med lang reisevei, dersom det viser seg 
at Tinget kan avvikles uten koronarestriksjoner, 14. mars 2021. 
 
Vedtak: 
Styret vedtok følgende reisetilskudd i forbindelse med deltakelse på Tinget 2021: 
 

Reisestøtte Tinget 2021 

Kolonne1 Kolonne2  Kolonne3  

Region Klubb  Per klubb  

Agder Hisøy Idrettslag - Cricket  kr                 800,00  

  Kristiansand CK  kr                 800,00  

  Lyngdal IL - Cricket  kr                 800,00  

Rogaland Lassa CK  kr             1 000,00  

  Sandnes CK  kr             1 000,00  

Troms og Finnmark Tromsø CK  kr             1 000,00  

Trøndelag Dalen Hageby CK  kr             1 000,00  

  NTNUI Cricket  kr             1 000,00  

  Spektra CK  kr             1 000,00  

  Tempe CK  kr             1 000,00  

  Trondheim CK  kr             1 000,00  

Vestland Bergen Vest CK  kr             1 000,00  

  Møhlenpris IL Cricket  kr             1 000,00  

  Stord CK  kr             1 000,00  

   

Totalt    kr           13 400,00  

 
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. 
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Sak 10 2021 Status økonomi 
 
Resultatrapport på prosjektkodenivå frem til og med 30. desember 2020. Vesentlige avvik mot 
budsjett og forventninger for 2020 ble samlet gjennomgått i styremølet. 
 
Regnskapsfører arbeider med ferdigstillelse av regnskapsåret 2020 og vil deretter sette opp 
årsregnskap for 2020 som presenteres på kommende styremøte 4/2021. 
 
Vedtak: 
Styret tok orienteringen knyttet til Norges Cricketforbund økonomi for 2020 til etterretning. 
 
Sak 11, 2021 Orientering 
 

1. Valgkomiteens arbeid 

Siste frist for innsending av forslag på navn til styret og kontrollkomiteen var 10. januar, og 

valgkomiteen er nå godt i gang med arbeidet inn mot tinget 14. mars 2021.  

 

Det er til sammen 17 ulike navn inkludert de som stiller til gjenvalg til forbundsstyret og 

kontrollkomiteen, som valgkomiteen har mottatt som aktuelle kandidater gjennom 

prosessen som er gjennomført i organisasjonen.  I tillegg til de som stiller til gjenvalg, kom 

det inn forslag fra 12 personer/klubber.  

 

2. Kontrollkomiteens arbeide 

Administrasjonen har kontaktet kontrollkomiteen (KK) for en status samt informert om de 

frister og pågående prosesser som foreligger i forbindelse med NCFs forbundsting. 

 

3. Prosess komite & utvalg for sesong 2021 

Administrasjonen er i pågående prosess for å sette sammen sesongens komiteer og utvalg. 

Så snart fristen er ute vil de ulike kandidater vurderes i henhold til kandidatens engasjement 

og erfaring/kompetanse, mandatets retningslinjer samt de krav som stilles via lovnormen. 

 

Forslag til sammensetning av ankeutvalget, dommerkomiteen, sanksjonsutvalget, utvalg for 

barn, ungdom og bredde og utvalg for kvinnecricket, blir lagt frem på kommende styremøte 

17. februar. 2021 med tilhørende oppdaterte mandater. 

  

4. NCFs pågående strategiutforming 

 

Vedlagt styrepapirene, dokumentasjonsgrunnlaget for høringer ut mot organisasjonen. 

Administrasjonen jobber nå med strategidokumentet for kommende tingperiode på 

bakgrunn av eksisterende dokument, innkomne forslag samt de forventninger og kriterier 

som følger det å være medlem av Norges Idrettsforbund og International Cricket Council.  

 

Utkast til endelig Strategidokument legges frem til neste styremøte 17. februar. 2021. 
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5. ICC Memberships criteria 

ICC Membership Criteria og ICC Membership Criteria Non-Compliance Norway var vedlagt 

saksdokumentene. Anti-Corruption og Ethics Policies vedtatt eller implementert i nasjonal 

lovgivning og NIFs lovnorm, ble godkjent av ICC i desember 2020. NCF har per i dag innført og 

vedtatt samtlige krav som stilles til oss som Assosiated Member.  

 

En viktig oppgave fremover blir å implementere dette inn mot klubber, spillere og frivillige. I 

tillegg følge opp og utvikle disse i tråd med situasjon og endinger. Dette er som Antidopings 

programmet - ferskvare, og krever kontinuerlig oppfølging og oppdatering.  

 

Det gjenstår å utarbeide en utviklingsplan for kvinnecricket - a domestic women’s pathway 

structure. I samarbeide med Utvalg for kvinner har vi satt frist for godkjennelse 1. juli 2021. 

 

6. Anlegg 

 

a. Sandnes 

Sandnes kommune har bekreftet at område og midler er avsatt til prosjektet om de 

klarer å holde seg innenfor stipulert totalkostnad. NCF sammen med Sandnes CK, 

veileder kommunen og håper på ferdigstillelse før sesongstart 2021. 

 

b. Sarpsborg 

Pågående planer mot kommunen og ansvarlige arrangør av NM-veka 2021. Nytt 

møte i slutten av januar vil bekrefte eller avkrefte ny bane i Sarpsborg. 

 

c. Bergen 

Møhlenpris IL har offisielt tatt opp cricket i idrettslaget. Etter 2 år med organisering 

og utvikling sammen med idrettslag, idrettskrets og idrettsråd, ser vi nå mulighet for 

at cricket for sin oppblomstring i Bergen. NCF vil støtte opp med klubbutvikling og 

utstyr til trening, deriblant en FlexiPitch for mulighet til lokal aktivitet. 

 

d. Oslo 

Pågående planer for oppgradering av Oslos baner, der møter med både leverandør 

og BYM er på trappene. Planen om vedlikehold skal nå endres til oppgradering, der vi 

må påse at aktørene fortsatt jobber sammen. 

 

e. Drammen 

Drammen kommune har i 2 år lovet fullstendig oppgradering av cricketbanen. Vi har 

vært i kontakt med ansvarlige igjen, slik at vi ikke går i glemmeboken. Ingen konkret 

bekreftelse, men de jobber med saken. 

 

 
 
 
 
 
 



 

Norges Cricketforbund 
Ullevål stadion, Sognsveien 73, NO-0854 Oslo 

 
Sak 12, 2021 Innspill sak til Forbundstinget 
 
Norges Idrettsforbund (NIF) og International Cricket Council (ICC) pålegger cricketforbundet og 
dermed klubber, å jobbe aktivt for å utvikle cricket lokalt for barn, unge og kvinner. De bruker bl.a. 
økonomi som virkemiddel. 
 
NCF ønsker å rotfeste ulike virkemidler inn i egen organisasjon, ved å løfte mulige løsninger opp på 
Forbundstinget. Dette for å sikre utvikling av norsk cricket i trå med NIF og ICCs forventinger og krav. 
Det ønskes å sette søkelyset på: 
 

• Virkemidler for økt nasjonal aktivitet for barn og unge 

• Virkemidler for økt regional aktivitetsutvikling 
 
Dette på bakgrunnen er hvor vi er i dag og det som forventes at NCF skal iverksette for utvikling av 

norsk cricket, men også for å beholde/øke tilskuddene og følge de kriterier som til enhver gjelder 

som medlem av NIF og ICC. Forslag til tingsak(er) legges frem på kommende styremøte 17. februar. 

2021. 

Vedtak: 

Styret ba generalsekretær utforme evt. tingsak(er) til behandling på styremøte 17. februar. 2021, 

vedrørende tiltak/virkemidler som kan være med på å utvikle norsk cricket i tråd med NIF og ICCs 

forventinger og krav, samt innspill som kom frem under styremøtet. 

. 


