Protokoll styremøte 13, 2019
Norges Cricketforbund
Dato: 11. desember 2019 14:00 – 17:00
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Varamedlem

Sak 59, 2019 Godkjenning av innkalling og saksliste
Vedtak:
Styret vedtok å godkjenne innkalling og saksliste.

Sak 60, 2019 Godkjenning av protokoll
Vedtak:
Styret vedtok å godkjenne protokoll fra styremøte 11, 2019.

Sak 61, 2019 Besøk av idrettspresident Berit Kjøll
I rollen som idrettspresident ønsket Berit Kjøll å bli best mulig kjent med hele NIF - organisasjonen.
Under årets siste styremøte var Berit Kjøll tilstede den første timen for bli kjent med idretten og
organisasjonen. Hav er NCF opptatt av og hva er vårt hovedfokus. Hvordan kan vi som del av
idrettsfamilien løfte idretten enda bedre sammen, med utgangspunkt i «Idretten vil» og alle de
muligheter vi står ovenfor.

Sak 62, 2019 Fastsettelse av kommende styremøter for 2020
For at styret og administrasjonen i Norges Cricketforbund skal kunne jobbe målrettet og forutsigbart i
året som kommer, er det ønskelig og fastsette møtedatoer for 2020. Fastsettelse av møtedatoer tar
utgangspunkt i ulike arbeidsoppgaver og tidsfrister – lokalt og internasjonalt, knyttet til driften og
administrasjon.

Vedtak:
Styret vedtok følgende møtedatoer for avvikling av styremøter i 2020
•
•
•
•
•
•

Styremøte 1, 2020 – torsdag 16. januar 2020, 14:00 – 17:00
Styremøte 2, 2020 – onsdag 18. mars 2020, 14:00 – 17:00
Styremøte 3, 2020 – onsdag 22. april 2020, 14:00 – 17:00
Styremøte 4, 2020 – onsdag 17. juni 2020, 14:00 – 17:00
Styremøte 5, 2020 – onsdag 9. september 2020, 14:00 – 17:00
Styremøte 6, 2020 – onsdag 18. november 2020, 14:00 – 18:00

Sak 63, 2019 Ny forsikringsordning via NCF
Ny og fungerende forsikringsordning via Norges Idrettsforbund har vært oppe som informasjons- og
vedtakssak i overkant av et år. Der samtlige ledd i organisasjonen har fått anledning til å komme med
synspunkter og innspill.
En lisens inkludert en forsikringsordning via forbundet vil gi et betydelig løft på kvalitet og sikkerhet
for de aktive medlemmer og være i tråd med både NIFs og NCFs lovgivning.
I henhold til Spillereglementets paragrafer 3.3.3 og 3.3.3.1, skal en spilleklar spiller være forsikret og
lisensiert.
Vurderingen har dermed vært om NCF skal inkludere en felles forsikring i lisensen, eller om klubbene
selv skal ha ansvaret for enkeltstående forsikringsordninger.
Forbundsstyret har tatt sin vurdering på grunnlag av eksisterende lovgivning, tilhørende behov for
gode rammebetingelser knyttet til idrett generelt og innspill fra medlemmene
Vedtak:
NCF vedtar å innføre obligatorisk forsikring for samtlige aktive spillere som skal delta i sesong 2020.
Lisens for 2020 vil inneholde forsikring tilpasser vår idrett. Generalsekretæren i samarbeide med
styremedlem Nora Sperre Vangsnes får fullmakt til å fullføre arbeidet med å inngå en avtale.

Sak 64, 2019 Kontingenter og serieavgifter 2020
På grunn av innføring av ny seriestruktur, ref. styresak 58, 2019 Endring av seriespillstrukturen, er det
behov for en ny gjennomgang av serieavgifter, dersom vi skal opprettholde det samme
kostnadsnivået i henhold til tingsak nr. 10, der både kontingent og serieavgift forholder seg uendret i
hele tingperioden.
Gitt at ny seriestruktur er vedtatt må serieavgiften revurderes og tilpasses, slik at kostnaden for
deltakelse i kommende sesonger ikke øker for idrettslagene, men holder seg på samme nivå.

Vedtak:
Styret vedtok følgende kontingenter og serieavgifter for 2020:
Satser vedtatt av tinget

Nye satser vedtatt av styret

Klubbkontingent medlemskap NCF

kr

1 500

Serieavgift Elite

kr

4 650

Serieavgift T20 Div 1

kr

2 650

kr

2 000

Serieavgift T20 Div 2

kr

1 650

kr

2 000

Serieavgift T20 Div 3

kr

1 650

kr

2 000

Serieavgift T20 Div 4

kr

1 650

kr

2 000

Serieavgift T20 Div 5

kr

1 000

kr

2 000

Serieavgift T20 Kvalifisering

Ikke innført

kr

1 000

Turnering Premier/NM

Ikke innført

kr

1 500

Turnering Championship

Ikke innført

kr

1 500

Turnering 100 balls

Ikke innført

kr

1 000

Turneringsavgift NM

kr

kr

1 500
Utgått

2 000

Utgått

Sak 65, 2019 Baller for sesong 2020
I dialog med Nordens cricketnasjoner og M.D Newbery, har det gjennom høsten vært testet baller fra
Newbery. Ballene er bl.a. testet under U19 Intra Squad kampene, 40 overs. En ball som holdt mål på
både i tørt og vått underlag. Tilbakemelding fra enkeltspillere og treningskamper i klubb har
utelukkende vært positiv.
Newbery er et etablert firma med lang erfaring på cricketspesifikt utstyr, inkludert cricketballer. Med
fokus på godt samarbeide og tilbud tilpasset Norges, ser Newbery frem til å samarbeide med NCF
som kunde. I tillegg til god ballkvalitet, tett dialog og konkurransedyktige priser har de fulgt opp.
Inkludert avtalen:
•
•

20% rabatt på alt cricketutstyr for NCFs medlemmer
5% kick back på salg av cricketutstyr

Kookaburra Regulation (Premier League)

kr

413

Newbery Grade 1 (1.- 5. DIV. & Champions League)

kr

160

Newbery Grade 2 (6. DIV. & 100 balls)

kr

130

Kookaburra County League (U19, U17, U15 og jenter)

kr

94

Vedtak:
Styret vedtok innføring av nye baller for sesong 2020, etter testresultat og informasjonen som ble
presentert under styremøte. Generalsekretæren fikk i oppdrag og inngå avtale med nevnte
leverandør og påse at avtalen inkluderer beskrivelser for bestilling, frakt, leveranse og reklamasjon.

Sak 66, 2019 Komite og utvalg 2020
NCFs lov av 16. mars 2019 sier blant annet:
§ 20 Særforbundets styre
e) Oppnevne utvalg, råd og komiteer etter oppdrag fra tinget eller som styret
finner påkrevet, samt utarbeide mandat/instruks for disse. Styret skal oppnevne
Sanksjonsutvalg og Ankeutvalg hvert år i god tid før sesongstart.
I tillegg sier loven under II. Tillitsvalgte og ansatte
§ 2-4.Kjønnsfordeling
(1) Ved valg/oppnevning av styre, råd, utvalg/komité mv. og ved representasjon til
årsmøte/ting, skal begge kjønn være representert. Sammensetningen skal være
forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at det ved
valg/oppnevning av mer enn tre personer skal velges/oppnevnes minst to personer fra hvert
kjønn. Bestemmelsen gjelder også der det velges mer enn ett varamedlem. Ansattes
representant teller ikke med ved beregningen av kjønnsfordelingen
I den forbindelse skal styret ha en gjennomgang av Ankeutvalget, Sanksjonsutvalget og Utvalg for
barn, ungdom og bredde for 2020.
Det er en forutsetning at alle medlemmer av komiteer og utvalg dedikerer tid til å delta i møter og
følger aktivt opp i tråd med gjeldende mandat og NCFs strategidokument. Dertil viktig, at kandidater
representerer med både alder, kjønn og kompetanse innenfor gjeldende utvalg/komite.
Vedtak:
Styret bad generalsekretæren om å engasjere eksisterende og nye kandidater til verv i ovenfornevnte
komite og utvalg og gjøre dette kjent via nettsiden og e-post til samtlige klubber.

Sak 67, 2019 Budsjett 2020
Utkast til avdelingsbasert budsjett med prosjektkoder ligger vedlagt sakspapirene. Forslaget
gjennomgås i styremøtet. Utkastet er også overført til ICC budsjett mal og sendt innen tidsfristen 1.
desember 2019.
Budsjettet gjenspeiler ny seriestruktur, utvikling klubb, trener, dommer, scorer og administrasjon, i
tillegg er NCFs strategi et førende dokument.

NCFs nye status hos ICC betyr endret format på både budsjett og rapportering, med blant annet
kvartalsvis rapportering.
Tidslinje ICC:
1. desember: Budget and/or Operational Plan Due Date Submission 1
14. desember: ICC Review/Feedback/Approval
20. januar Half Yearly (H2) report submitted
21. desember: Submission 2
14. januar: ICC Review/Feedback/Approval
21. januar: Submission 3
27. januar: ICC Feedback /Approval
20. April: Quarterly (Q1) report submitted
20. juli: Quarterly (Q2) report submitted
20. oktober: Quarterly (Q3) report submitted
1. desember: Budget 2021
20. januar: Quarterly (Q4) report submitted
Vedtak
Styret vedtok å utsette behandling til neste styremøte, 16. januar 2020.

Sak 68 2019 NIFs Ledersamling 2019
Med overskriften «Idretten vil i et samfunnsperspektiv» innledet NIF sin ledersamling for
generalsekretærer og presidenter på Gardermoen. I tillegg til et miniseminar om rolle og
ansvarsdeling mellom styret og administrasjon og NIF Digitals demonstrasjon av idrettens digitale
løsninger var hovedagenda for samlingen:
•
•
•

Hvordan kan idretten ta en sterkere rolle i samfunnet?
Samhandling
Hvordan bygge verdens beste idrettsorganisasjon?

Nora representerte NCF under hele samlingen og vil rapporterer fra årets siste ledersamling.
Vedtak:
Styret tok informasjonen og oppdateringer til etterretning, og anser det som viktig at NCF deltar
under slike arrangementer. For kompetanseheving, synliggjøring av egen idrett og
organisasjonsutvikling i tråd med NCF strategi 2019/2021.

Sak 69 2019 Orienteringssaker
1. Ansettelse hovedtrener
Ansettelse er nå inne i siste fase, der vi uke 49 har avtale med samtlige referanser for de to
kandidater som er igjen. En lang og tidkrevende prosess er snart i havn, der vi ser frem til å få
hovedtrenere inn i teamet og operativ så snart som mulig.

2. Anlegg
I forbindelse med NCFs anleggsseminar hadde vi ekspertisen fra ClubTurf tilgjengelig i hele 3 dager.
Vi var på befaring i Oslo, Hamar, Asker, Rud, Sandvika, Drammen og Sandefjord. Under hvert besøk
var både anleggsansvarlige og kommune representert. En meget vellykket turne, som økte
kompetansen i administrasjonen og knyttet gode relasjoner lokalt. I tillegg fikk ClubTurf et godt bilde
å jobbe ut ifra for kommende veiledning og prosjektering. Vi tror at mye vil skje i løpet av 2020.
OSLO
Nytt treningsnett på Stubberudmyra
Byrådet har bedt Bymiljøetaten om en utredning som skal ta for seg hvilke muligheter man har for å
etablere såkalte mindre cricketanlegg i eksisterende idrettsparkene i Oslo. Et prosjekt som startet
februar 2019, der cricket har gitt både veiledning og innputt i prosessen. Et endelig utkast
oversendes oss for godkjennelse før det sendes inn til byråden. Ansvarlige for prosjektet tar cricket
på alvor og deltok også på NCFs anleggsseminar tidligere i høst. Det meldes at det finnes et flertall
muligheter for etablering av nevnte anlegg i Oslo.
ClubTurf har sendt over veiledning og kostnadsoverslag for oppgradering av Oslos baner i henhold til
avsatte midler for 2020. Dette vil følges opp tidlig i januar for planlegging og prosjektering.
ASKER
Nytt treningsnett i Asker takket være en utrolig engasjert i kommune og krets. De ønsker å hjelpe
cricket til utvikling i regionen. Planlagte møter på gang for kompetanseheving via krets og råd, slik at
anlegget vil gi maksimale ringvirkninger for klubbene i Asker.
DRAMMEN
PITCH - ClubTurf og administrasjonen har gitt innspill, veiledning og kostnadsoverslag for
omgradering av cricketpichen i Drammen inne fristen. Utbedringen er meldt inn i budsjettet for 2020
i samarbeide med fagansvarlig idrett/Haller i Drammen kommune.
FJELLHALLEN – Cricketnettene i Fjellhallen er planlagt montert i romjula, identisk med nettene på
Mortensrud. Klar til bruk over nyttår, der NCF har fått mulighet til leie av halltid for avvikling av
planlagte vinterturneringer.
SANDEFJORD
Ny cricket pitch og treningsnett ligger inne til politisk vedtak. Etter en langvarig og godt samarbeide
med idrettsråd, idrettskrets, kommune, ClubTurf og klubb har de ansvarlige for prosjektet stor tro på
at vedtaket går igjennom når den behandles 16. desember. Blir dette realitet vil vi sette inn ekstra tid
for ytterligere utvikling av klubben, slik at anlegget kan komme til nytte for langt mer enn en
herreklubb i regionen. Sandefjord har potensialet til utvikling i bredden med tilbud til yngre og eldre
av begge kjønn, slik idretten generelt stiller krav om.
STAVANGER
I Stavanger skjer det mye om dagen gitt nytt styresett. Fra å ha satt av 11 millioner til totalrenovering
av Lassa Idrettspark, har nå sittende styre nullstilt hele prosjektet. I samtaler med Idrettsråd,
idrettsansvarlige og tidligere kontakter i politikken, er beslutningen fortsatt ikke endelig. Vi er

definitivt på ballen for crickets fremtid i Stavanger. ClubTurfs Pitch og pad ligger rullet sammen på
Sola, det ryktes om at denne skal brukes i 2020, så her skal vi love å følge opp videre.
LISTA
Med Lyngdal IL – Cricket inn i fleridrettslaget og NCF har mulighet for trening- og banefasiliteter
åpnet seg på Lista Flypark. Med godt klubbarbeid i idrettslaget, god veiledning til cricketklubben, har
de på kort tid utvidet tilbud og aktivitet. Parallelt har pågående kontakt mellom klubb, NCF og
kommune nå resultert i skisser for muligheter på Lista. ClubTurf har vært inne for løsninger,
oppmåling, plassering, muligheter, nå har kommunen sendt ballen tilbake til idrettslaget og klubben.
Denne muligheten vil følges opp med dialog og besøk, kunne blitt en T20I anlegg på beste nivå, om vi
tør tenke tanken.
STORD OG BERGEN
I gode samtaler med kommune, idrett og andre nøkkelpersoner er det ikke gitt at det blir bane på
Stord og i Bergen med det første. Det sagt, så er det ønske og interesse for å finne løsninger. Vi følger
opp og holder kontakt med det nettverk som ønsker å se cricket vokse i regionen. En gradvis prosess
mot noe endelig, selv om veien i første omgang må gå via Flexi pitcher på egnet areal.
3. Post 2 og 3 – rapportering
Som en del paraplyorganisasjonen NIF er NCF påkrevd å oppfylle gjeldende krav og kriterier. Den
årlige rapporteringen på post 2 og 3 gir grunnlag for tilskudd for 2020. NCF har levert inn den digitale
rapporteringen, som følges opp av rapporteringsmøte 6. desember.
4. Klubb – og anleggsutvikling
Planlagte region- og klubbesøk startet på Stord i oktober før turen gikk til Bergen. For å dra mest
mulig ut av tid og reisekost, kombineres møter med kommune, idrettskrets og idrettsråd på dagtid og
følges opp med klubbutviklingsbesøk på ettermiddag/kveld. Under klubbesøkene inviteres
representanter fra hele klubben inkludert frivillige og spillere, sammen med representant fra
idrettskretsen, der det er mulig. Mye kompetanse å hente for klubbene i idrettskretsen, viktig at
klubb og krets kjenner til hverandre og spiller på lag.
Kommende besøk under planlegging
•
•
•
•

Stavanger
Trøndelag
Østfold
Troms

5. Aktivitet administrasjonen
Utvalgte kurs/seminar cricket har deltatt den siste perioden:
•
•
•
•
•
•

GS-forum
Kurs for valgkomiteer for særforbund og idrettskretser
Samordnet rapporterings fiks
Høstmøte for ISU, særkretser og regioner
Frokostmøte - rekruttering
Særforbundsmøte

•
•
•
•
•
•
•
•

CC Europe Webinar
NM-veka, Hamar
NCF - turnerings Admin
Tidsplan for medlemsregistrering
Trenerløypa
BYM, Fordelingsmøte uteanlegg sommer
Idrettskurs og VO-midler
Julemøte med særidrettene

Sak 70, 2019 Håndtering av varslinger og saker som gjelder seksuell
trakassering
Kriterier for vurdering av kategori 4 «Kvalitet og verdigrunnlag»
NCF har nå gjennomført både den digitale og praktiske delen av rapporteringen. Under dette møte
kom det frem at vi mangler et styrevedtak på håndtering av varslinger og saker som gjelder seksuell
trakassering, som på lik linje med andre Kvalitet og verdigrunnlag, gir grunnlag for tildelingsmidler.
NCF kan redegjøre for implementering av barneidrett, ungdomsidrett, paraidrett og økonomi som
barriere, men kan ikke vise til formell protokollbehandling og implementering av seksuell
trakassering.
Norsk idrett skal praktisere nulltoleranse for enhver form for diskriminering og trakassering innenfor
idretten - uansett årsak. NCF har derfor et stort ansvar for videreføring av disse forhold i egen
organisasjon. Ringvirkninger ved å ta dette ansvaret vil gir trygger og en mer forutsigbar tilværelse
for våre medlemmer, samt gi høyere score og tilskudd. Fremvist med sakspapirene «Veilederen
seksuell trakassering og overgrep».
Vedtak
Styret vedtok at forbundet i håndtering av varslinger og saker som gjelder seksuell trakassering, og
andre typer trakassering og diskriminering, skal følge idrettens veileder for håndtering av seksuell
trakassering og overgrep.
Styret oppnevnte president Shahbaz Tariq og generalsekretær Gry Bruaas som saksansvarlige for slike
saker.

Sak 71, 2019 Dommer- og scorerhonorarer 2020
Innstilling til nivå på dommerhonorarer for 2020 ble fremmet av Dommerkomiteen i samarbeide
med administrasjonen. Endret seriespillformat er hensyntatt, som vil gi økt antall kamper per
klubb/lag.
For en forutsigbar sesong ønsker administrasjonen også at styret tar stilling til veiledende
honorarsatser for trener.

Vedtak
Styret vedtok følgende satser for scorer- og dommerhonorarer for 2020 samt veiledende satser for
trenerarbeid og avvikler dermed de ulike nivå på satser for elite- og seniorpanel:

Dommerhonorarer 2020
Overs

Elite panel

40
30
20
100 Balls
U19 og jenter
U17
U15
U13

Kr. 1000
Kr. 700
Kr. 500
Kr. 400
Kr. 500
Kr. 500
Kr. 400
Kr. 300

Senior
panel
kr. 1000
Kr. 700
Kr. 500
Kr. 400

Scorerhonorarer 2020
40 overs
30 overs
20 overs
100 Balls
U19 og jenter
U17
U15
U13

Kr. 600
Kr. 500
Kr. 400
Kr. 300
Kr. 300
Kr. 300
Kr. 250
Kr. 200

2019
Kr. 700
Kr. 500
Kr. 300
Kr. 300
Kr. 300
Kr. 250
Kr. 200

Trenerhonorarer 2020

2019

3 timer per økt
Level 1
Level 2
Level 1 landslag
Level 2 landslag

kr 500,00
kr 600,00
kr 600,00
kr 700,00

kr 600,00
kr 700,00
kr 700,00
kr 800,00

