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Styremedlem

Sak 39, 2019 Godkjenning av innkalling og saksliste
Vedtak:
Styret vedtok å godkjenne innkalling og saksliste.

Sak 40, 2019 Godkjenning av protokoll
Vedtak:
Protokoll fra forrige styremøte er tidligere sendt ut og godkjent per e-post.

Sak 41, ICC, Esther de Lange
ICC Europas representant Esther de Lange deltok under styremøte i august, for å bli kjent med det
nyinnsatte styret samt informere om kommende endringer som vil få konsekvenser for alle ICCs
medlemsland. ICC vil øke fokus på målrettet arbeid for økt og målbar aktivitet og rekrutering. For
NCF vil det si at kriteriene vil bli flere og kravene for tilskudd strammes inn i retning av en mer
prosjektbasert tilskuddsordning.
Esther de Lange utfordret NCF på følgende 3 punkter:
•
•
•

Hvor ser dere norsk cricket i fremtiden?
Hvordan vil dere at den skal se ut?
Hvor er mulighetene?

Fra ICC kan vi forvente nye kriterier, ny strategi – med en målsetting for øyet, growing the game of
cricket. ICC oppfordrer til å tenke nytt og annerledes.
Øke kvinneandelen, fokuser på sosial cricket, skap din egen versjon av cricket, tilpasset sted og det
som er tilgjengelig. Tilkjennegi egen sport - spill og lek cricket inn i folks liv.
Sett fokus på gode klubber med flere lag som inkluderer barn, unge og eldre – kvinner og menn. Det
er i disse klubbene utvikling og rekrutering vil finne sted.
Vedtak:
Styret tok oppdatering og veiledning fra ICC og Esther de Lange til orientering og tar med seg nyttig
input i videre utvikling av norsk cricket.

Sak 42, 2019 Langtidsplan/strategi for Norges Cricketforbund
Under Forbundstinget 2019, Norges Cricketforbunds strategi for perioden 2019-2021 enstemmig
vedtatt. Gjeldende strategidokument ligger vedlagt sakspapirene. Under behandlingen av
langtidsplanen/strategien kom det ytterligere innspill som ble akseptert av tingforsamlingen som
oversendelsesforslag til forbundsstyret for vurdering. Følgende oversendelsesforslag til behandling:
1. Oversendelsesforslag: Øke samarbeid med andre særforbund for felles anlegg (eksempelvis
baseball).
2. Oversendelsesforslag: Klubber bør bruke et fellessystem for å styre klubbaktiviteter – for
eksempel Spond.
3. Oversendelsesforslag: Gjøre det enklere å danne og drifte B-lag, for å gi bedre rammer for
rekruttering av barn og unge og gi mer fleksibilitet for å spille på ulike lag i samme klubb.
Vedtak:
Styret vedtok å innarbeide oversendelsesforslag 1 fra forbundetstinget: Øke samarbeid med andre
særforbund for felles anlegg (eksempelvis baseball), i strategidokumentet for 2019/2021.

Sak 43, 2019 Ekstra tilskudd fra ICC
Tidligere i år mottok NCF et ekstra tilskudd fra ICC – en One-off grant pålydende USD $23,132 (NOK
197 332. Under IBCs styremøte i februar 2019, godkjente styret en ekstra utbetaling utover
Scorecard og turneringstilskudd for 2019.
One-off tilskuddet fra ICC er et ekstra tilskudd som ikke er medregnet i budsjettet og bør derfor ses
på separat. NCF bør vurdere bruken av disse pengene i ly av NIFs og ICCs fokus på barn, unge og
kvinner. Økt aktivitet i fokusgruppene vil gi økt score/poeng, som igjen resulterer i ytterligere
tilskudd og utvikling av Norsk cricket.
Innspill 1
ICC premierer utviklende aktivitetstiltak via scorekortet. NIF premierer aktivitetstiltak via f.eks.
satsing på barn 6-12 år, ungdom 13-19 år, funksjonshemmede, underrepresenterte grupper deriblant kvinner/jenter, samt kompetanse fremmede arbeid, i form av vekttall:

a.
b.
c.
d.

Antall aktive barn 6-12 år, vekttall 4
Antall aktive ungdommer 13-19 år, vekttall 6
Antall aktive unge voksne 20-25 år, vekttall 1
Antall aktive funksjonshemmede, vekttall 10

Med mye engasjement i norsk cricket, vil gode og målrettede aktivitetstiltak være positivt velkomne.
Vi oppfordrer til spesifikke tiltak og program der klubber som ønsker å ta del i prosjektet, melder seg
på. Klubber som satser i bredden, med barn, unge og kvinner bør prioriteres. Prosjektet bør ha en
plan med fremdrift, slik at utviklingsansvarlig kan følge opp og veilede.
NCF har følgende under planlegging eller vurdering for høsten, som ikke er inkludert i budsjettet:
•
•
•
•

Jenteturnering, Norge – Sverige
U-19 Intra squad matches
Club development
ICC Junior Entry level program og MAD - program for klubb og skole

Innspill 2
Det har i løpet av 2019 påløpt uforutsigbare ekstrakostnader
•
•
•
•

NIF IT – moderniseringsprosjektet
Streaming T20 Guernsey
Womens tournament
Stillingsannonse

Under dialog og tanker rundt bruk av ekstratilskuddet, bør det vurderes om deler av summen skal
benyttes til ovenfornevnte ekstrakostnader knyttet til modernisering og jentene, under fanen
utvikling.
Vedtak:
Styret vedtok å utsette behandling til neste styremøte

Sak 44, 2019 Mandat og retningslinjer for NCFs uttakskomite
Under behandling av NCFs Delegasjonsreglement ble det besluttet at det er forbundsstyret som er
endelig beslutningsorgan ved uttak til landslag – for kvinner og menn. Det er dermed forbundsstyrets
ansvar å nedsette en uttakskomite som sammen med Director of Cricket, gjør landslagsuttaket.
Mandat og retningslinjer for uttaks komité må være på plass og godkjent av styret. Forslag til Mandat
og retningslinjer for uttaks komité ligger vedlagt sakspapirene.
Vedtak:
Styret vedtok å utsette behandling til neste styremøte

Sak 45, 2019 Sesongen 2019, dommerkomiteen informerer
3 måneder ut i sesongen er det høstet erfaringer og kunnskap. Banesituasjon, klubbenes innspill,
klubbens deltakelse, ansvar, forventninger og krav. Med dommerkomiteens utvidede rolle i avvikling

av seriespill og NM, har de samlet fakta og erfaringer knyttet til seriespill og NM. Komiteenes leder
Afaaq Khan vil presentere sesongen frem til nå med statistisk oversikt, refleksjoner og innspill.
Forslag til vedtak:
Styret tok informasjonen knyttet til dommerkomiteens erfaringer til orientering.

Sak 46, 2019 Evaluering turneringsdeltagelse
Årets utenlands turneringer:
•
•

ICC 2020 T20 Europe Final, Guernsey
Ladies T20 tournament, Nantes

Etter årets deltakelse i de ulike turneringer for både kvinner og menn har både spiller og
administrasjonene vært gjennom en evalueringsrunde hvor både planleggingsfasen og dagene under
turneringen ble vurdert gjennom ulike tema:
•
•
•

Informasjonen & oppfølging
Organisering på og utenfor banen
Fellesskapet og stemningen

Evalueringsrundene gir administrasjonene og deltakere ytterligere muligheter til læring og
forbedring. Deltakelsen i årets evaluering var sprikende, der kvinnene hadde en respons på 80% var
herrene så langt nede som 30%.
Vedtak:
Styret tok informasjonen knyttet til deltakelse i Ladies T20 tournament 2019 i Frankrike og ICC 2020
T20 Europe Final til orientering. Styret oppfordret generalsekretæren til å ta kontakt med de som ikke
har respondert.

Sak 47 2019 Orienteringssaker
1. Ansettelse Utviklingskonsulent
Kort redegjørelse fra generalsekretæren om prosessen, tidslinjen og kandidatene.
2. Høstens høringsrunder
Norges Idrettsforbund oppfordrer til engasjement og deltakelse. Norges Cricketforbunds stemme kan
bli hørt via ulike høringer og skal sende inn innspill til følgende høringer denne høsten:
•
•
•

Søknad om spillemidler for 2020
«Idretten skal!»
Idrettsmeldingen – innspill på tema/utfordringer

3. Samordna rapportering
I ly av medias dekning av påstått medlemsfusk, ønsker vi å gi en kort oppsummering fra årets
rapporteringstall fra Samordna rapportering, basert på klubbenes medlems- og aktivitetstall. Etter en
rask gjennomgang og påfølgende telefonrunde til alle som ikke hadde rapportert i tide, ble vi
ytterligere kjente med både utfordringer og tall. Vi kan ut ifra resultatet bekrefte at det er mange

klubber – spesielt i storby områdene, som ikke rapporterer riktig. Flere klubber operere med tall for
barn/unge/kvinner, som ikke korresponderer med deltakelse i U-serien eller kvinne-serien. Fordi
medlemstallene legger grunnlaget for utbetaling av bl.a. LAM-midler, er dette både alvorlig og noe vi
må komme til buns i, før flere klubber blir innrapportert.
4. NIF kurs og utdanning på klubbnivå og i administrasjonen
Idrettskretsene rundt om i landet og NIF sentralt, kan tilby mange ulike typer aktiviteter og kurs for
kompetanseheving i klubben. Blant spillere, ledere og frivillige - både for unge og elder. Der NCF er
informert, oppfordrer vi klubber til å delta. I enkelte tilfeller kan kandidaten selv søke om støtte, der
kurset har en kostnad. Andre tema til orientering:
•
•
•
•
•

Etablering av Treneløype 1
Mentorprogram for unge ledere
Kurs arrangert i regi av NCF
Lederkurs for ungdom
Veilederutdanning klubbutvikling 2019-2020.

Sak 48, 2019 Upcoming ICC events
Det nærmer seg deadline for å registrere ønske om deltakelse i kommende internasjonale ICC
turneringer. Styret må ta stilling til eventuell deltakelse i pathway for 2021 ICC Men’s T20 World Cup
Pathway og 2022 ICC Men’s U19 Cricket World Cup Pathway.
Vedtak
Styret vedtok at NCF ønsker å delta under de to kommende turneringer; 2021 ICC Men’s T20 World
Cup Pathway og 2022 ICC Men’s U19 Cricket World Cup Pathway og ba generalsekretæren offisielt
melde inn Norges interesse innen tidsfristen.

