
 

 
 
 

Protokoll styremøte 8, 2020 
Norges Cricketforbund 

 
Dato: Onsdag 17. juni 2020, kl. 14:00 – 17:00 

Sted: Digitalt via Teams 
 
 

 
Tilstede via Teams: 
Shahbaz Tariq     President 
Nora Sperre Vangsnes   Styremedlem 
Asad Maaz     Styremedlem 
Moosa Ali Rashid    Styremedlem 
Tariq Mir    Idrettskonsulent 
Jesper Møller    Utviklingskonsulent/referent 
 
Ikke tilstede: 
Razia Ali     Varamedlem   
Sulalit Bandyopadhyay    Varamedlem 
Neeta Sankholkar    Visepresident 
 

 

Sak 41, 2020 Godkjenning av innkalling og saksliste  
 
Vedtak: 
Styret vedtok å godkjenne innkalling og saksliste, med de endringer som fremkom i møtet. 
 

Sak 42, 2020 Godkjenning av protokoll 
 
Vedtak: 
Protokoll fra forrige styremøte er tidligere sendt ut og godkjent digitalt. 
 

Sak 43, 2020 Oppdatere loven i samsvar med i NIFs lov/lovnorm  
 
For å sikre at alle særforbund har en lov som til enhver tid er i samsvar med NIFs regelverk, vedtar 
NIF en lovnorm for særforbund. Lovnormen inneholder et minimum av det alle særforbund må ha i 
sin egen lov. 
 
Særforbundets styre må sørge for at særforbundet har en oppdatert lov som er i samsvar med 
lovnormen. Det er ikke nødvendig å kalle inn til et ekstraordinært ting for å vedta endringer som må 
innarbeides som følge av endringer i lovnormen. Styret kan selv gjøre dette gjennom et ordinært 
styrevedtak. 
 
Andre lovendringer derimot, kan bare vedtas av særforbundets ting med 2/3 flertall. 



 
Styret må informere medlemmene om den nye loven. Dette kan gjøres på særforbundets 
hjemmeside eller på annen måte. Særforbundet trenger ikke lenger oversende lovendringer i egen 
lov til NIF for godkjenning, men NIF skal fortsatt gjøres kjent med lovendringer, og ha tilgang til loven, 
slik at NIF kan vurdere om den er i samsvar med NIFs regelverk.  
 
Viser til NIFs lov § 27 Lovendring 
1) Styret skal oppdatere loven i samsvar med eventuelle endringer i NIFs lov/lovnorm, og gjøre 

endringene kjent i organisasjonen så snart de er vedtatt av styret.  

På bakgrunn av dette har generalsekretæren tatt utgangspunkt i den nye lovnormen og tilpasset 
denne ved å legge inn de særlige bestemmelsene som særforbundet har i egen lov i dag. Oppdatert 
lovverk er også gjennomgått med NIF juridisk. Vedlagt saksdokumentene: 
 

• NIF Lovnorm særforbund veileder 

• NIF Lovnorm for særforbund 

• NIF Endringer i lovnorm for særforbund 

• NCFs oppdaterte lovverk 

 

Vedtak:  
Styret vedtok den oppdaterte versjonen av NCF lov, som er i samsvar med NIFs regelverk, og ba 
generalsekretæren informere NIF og NCFs medlemmer om oppdatert lovverk. 

 

Sak 44, 2020 Etablering av regionale cricketforum  
 
Som ansvarlig for pågående arbeid av dokument/prosess for etablering av regionale 
Cricketforum, har Nora Sperre Vangsnes hatt kontakt med flere personer i 
idrettsorganisasjonen rundt i landet for å innhente erfaringer og innspill om de kriterier som 
bør ligge til grunn ved opprettelse av nye regionale cricketforum. Innspill fra representanter, 
råd, krets og kommune som til daglig har kontakt med den lokale idretten, vil gi et godt 
grunnlag for å ferdigstille en mal for etablering av nye regionale forum.  Vi er takknemlig for 
den interesse de utvalgte ressurser vier cricket: 
 

• Oslo idrettskrets (Astrid Johannesen) 

• Asker idrettsråd (Gry Garlie) 

• Drammen idrettsråd (Janne) Hafskjold) 

• Trondheim idrettsråd (Bjørn Kilskar) 

• Trondheim cricketforum (Sulalit & Faheem) 

Målet er å ha en fullverdig mal ferdigstilt innen utgangen av 2020. 

 
Sak 45, 2020 Styrets engasjement i Idretten  
 
Styremedlem Nora Sperre Vangsnes har sett på hvilke møteplasser o.l. NCF bør være 
representert på - og hvordan vi best mulig kan organisere oss i så henseende. Både politiske 
og administrative møteplasser er inkludert, for å få et mest mulig helhetlig bilde av NCF sine 
representasjonsoppdrag i henhold til styrets og administrasjonens overordnede mål. 
 
 



 

NIF utarbeider på oppfordring fra Idrettsstyret en oversikt over «Møteplass for 
organisasjonen», som vil ende i et årshjul, som bl.a. vil inkludere: 
 

• Overordnede prinsipper  

• Alle møtene er i regi av NIF 

• Digitale og fysiske 

• Planlegging med SF / IK 

• Årshjul med møteplasser og temaer 

• Evaluering  

• Implementering startet 

Det er viktig at styret og administrasjon tar del i NIFs og SFFs møter, både for å synliggjøre 
egen idrett, for læring og for nettverksbygging. Styret vil følge opp temaet på kommende 
styremøtet. 

 
Sak 46, 2020 spilleregler mot vold og trusler 
 
På oppfordring fra styret er generalsekretæren bedt om å lage et utkast til spilleregler for 
etiske retningslinjer for Cricketforbundet. I den forbindelse har vi tatt kontakt med Norges 
Idrettsforbund (NIF) for råd og veiledning, Som medlem av NIF er vi underlagt ulike regler og 
retningslinjer som skal gi en felles overordnet trygghet og sikkerhet for våre medlemmer. Alt 
i 2019 implementere NCF i styrevedtak, håndtering av varslinger og saker som gjelder 
seksuell trakassering, og besluttet å følge idrettens veileder for håndtering av seksuell 
trakassering og overgrep. 
 
I arbeidet med etiske retningslinjer har det kommet frem at NIF har utarbeidet en egen 
veileder for håndtering av vold og trusler i idretten, i samråd med idrettskretsen, 
politidirektoratet og et knippe utvalgte idretter. Denne er grundig utarbeidet i tråd med de 
utfordringer som har vært gjeldene de siste år. Les mer om NIFs arbeid mot vold og trusler - 
HER 
 
Norsk idretts visjon er idrettsglede for alle og idretten skal være en trygg arena for alle som 
deltar. Vold og trusler er ikke forenelig med idrettsglede 
 
Idrettens strategidokument 2019 – 2023, Idretten skal! slår fast at «Idretten skal på alle 
nivåer praktisere nulltoleranse for enhver form for diskriminering og trakassering.» Dette 
gjelder også vold og trusler. 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 vold og trusler i idretten». 
 
Vedtak 
Styret vedtok at forbundet i håndtering av saker som omhandler vold, trusler og andre typer 
truende holdninger, skal følge idrettens veileder for håndtering av vold og trusler i idretten. 
Styret ba generalsekretæren informere våre medlemmer og gjøre veilederen tilgjengelig på 
NCFs nettsider. 

https://www.idrettsforbundet.no/tema/vold-og-trusler/


 

 
Sak 47 2020 Mentor kandidatene 2019/2020 
 
Norges Cricketforbund var så heldige å få med to kandidater til NIFs Mentorprogram 
2019/2020. Razia og Pratik delte de erfaringer de har hatt og hva de videre ser for seg å 
bruke denne kunnskapen til. Et program de begge mente oppmuntret til videre engasjement 
i idretten. Anbefales for alle som vil ta aktiv del i idrettens utvikling - og cricket, sa Razia og 
Pratik. I tillegg får du en personlig utvikling som kan komme godt med uansett hva du skal 
oppnå, la Razia til. 
 

Sak 48 2020 Orienteringssaker 
 
1 - NCF administrasjon 
 
Det hat vært lange og utfordrende dager for administrasjonen. Kontinuerlig oppfølging og 
tilpassing til koronasituasjonen ha gitt mye ekstra arbeid, i en alt travel periode i forkant av 
eventuell sesong.  
 
Dertil digital oppjustering har gitt samtlige i organisasjonen mye å lære og forholde seg til – 
både medlemmene og administrasjonen. En betydelig oppgradering til en bedre hverdag for 
fremtiden – både økonomisk og praktisk. 
 
Fra baneansvarlig via administrasjon til landslagstrener, vi har alle hatt lange og utfordrende 
uker den siste perioden. Jeg som generalsekretær, er stolt av den felles drivkraft vi klarer å 
opprettholde i disse spesielle tider. 
 
VERDT Å MERKE SEG 

 
Rent Særforbund 
Etter en lang og god prosess er NCF endelig sertifisert som Rent Særforbund. Dette 
innebærer at forbundet nå har en omfattende handlingsplan for forebyggende 
dopingarbeid, samt beredskapsplanverk. De forskjellige tiltakene nevnt i 
handlingsplanen følges opp av forbundets antidopingansvarlig, og Rent Særforbund-
sertifiseringen varer i to år av gangen. Forbund som ikke er sertifisert som Rent 
Særforbund risikerer å miste 10% av tilskuddene sine årlig. 
Les mer om Rent Særforbund på ADNO sine hjemmesider her: 
https://www.antidoping.no/forebygging/rent-saerforbund 
 
Integrering digitale systemer 
NCF er i en digitaliseringsprosess, og har for første gang registrert lisenser og 
påmeldinger til seriespill gjennom idrettens medlemssystemer (MinIdrett, 
SportsAdmin og TurneringsAdmin). Administrasjonen jobber nå på spreng for å få til 
integrasjon og samspill mellom idrettens systemer, og CricClubs, det cricketspesifikke 
systemet nytt av 2020. En stor jobb, som har gått litt saktere en forespeilet, og som 
mest sannsynlig kommer til å føre til noe dobbeltarbeid for våre klubber. Guleroten 
blir at hverdagen til klubber og administrasjon blir betydelig enklere å administrere 
når vi har gode digitale systemer på plass. 

https://www.antidoping.no/forebygging/rent-saerforbund


 

 
2- Kampplanen 
Endringer til korona og mye usikkerhet hos klubbene har gitt administrasjonen og ikke minst 
leder i DK meget stor arbeidsbelastning. Følgende lag har trukket seg fra serien 2020. 
 

• Div. 2: NTNUI, Sandnes 

• Div. 3: Moholt 

• Div. 4: Stord 

• Div. Qualifying A: Furuset 

• Div. Qualifying B: Kolsås, Hersleb Borg, Lyngdal 

 
3 - Ord fra Dominic 
 
NATIONAL TEAMS UPDATE 
After a lengthy break the National Teams have commenced training and the players are 
reacting to the current training structure in a positive and constructive manner. 
All Teams have been working on Team Frameworks (Areas which need work) along with 
their own individual work on which ensures all sessions have specific goals and tasks 
attached to them to ensure sessions all have an outcome. 
 
UPCOMING EVENTS FOR NATIONAL TEAMS 
 
NATIONAL MENS 
Denmark Tour 

• Dates: 26th July – 31st July 2020 

• Venue: Denmark 

• Format: 2 x 50 over 3 x T20 

• Teams: Norway, Denmark 

Nordic Cup (TBC) 
• Dates: August/September 2020 

• Venue: Denmark 

• Format: T20/T20I(If possible) 

• Teams: Norway, Denmark, Germany, Finland, Sweden 

NATIONAL U17s 
Denmark Tour 

• Dates: 2nd – 6th August 

• Venue: Denmark 

• Format: 4 x 50 over 

• Teams: Norway, Denmark 

NATIONAL WOMENS: 
• Trondheim Visit 

• Dates: 16th – 18th July 

• Venue: Trondheim 

• Format: T20 



 
Sweden Tour (Corona Dependent) 

• Dates: August 2020 (TBC) 

• Venue: Sweden 

• Format: T20 

• Teams: Norway, Sweden. Potential for other Nordic countries to participate  

In addition, the new selection committee have been working on the following: 
 
Scouting Template 
Will be used as a central scouting report for selectors to use for domestic games to help ensure we 
can identify new potential national players along with monitoring current national team players 
 
Balance Sheet: 
A document used to ensure all selected national squads are balanced and have the best chance of 
winning games of cricket 
 
Monthly Meetings: 
Selection committee to meet monthly to report back on scouting reports and upcoming events 
 
Scouting Plan: 
Each month selectors will be assigned certain domestic fixtures which they will attend to ensure we 
utilise our resources as best as possible and give as many players a fair opportunity to put their 
names forward for the national teams 

 
4 - ICC associated membership review 
I desember 2019 mottok NCF ICCs associated membership review. Gledelig at NCF kun er et 
lite steg fra å ha samtlige kriterier på plass. Følgende må ferdigstilles for å kunne regnes som 
et fullverdig associated member, slik at vi kan vurderes for tilskudd fremover: 
 

1. Anti-Corruption and Ethics Policies – to be adopted by 1st June 2020  
Dokumentasjon ble levert innen tidsfristen der følgende ble presisert og dokumentert: 
 
«NCF er forpliktet til å overholde «Olympic Movement Code on the Prevention of the 
Manipulation of Competitions». Denne har NIF implementert i eget regelverk, og brudd på 
denne kan sanksjoneres av NIFs domsutvalg. Vi henviser også til de forpliktelser som følger 
gjennom NIFs straffebestemmelser. Se i kap. 11-20. Videre henviser vi til NCFs § 22. 
 
NIFs lov kapittel 11 og 12 er oversatt i sin helhet sammen med NCF lovverk.» 

 
2. Domestic structures do not meet Membership Criteria requirement (based on 2018 census 

data)   
 
Pågående prosess, som vi nå har involvert Utvalg for kvinnecricket. Her blir vi målt ene og 
alene på de aktiviteter vi kan registrerer under den årlige ICC Data Submission.  

 
5 – Komite & utvalg 
Vi har pågående oppstartmøter med samtlige utvalg og komiteer. I første runde ble de introdusert 
for de ulike fokusområder NCF må følge mot eget strategidokument, NIF og ICC, samt veiledet til 
ulike kilder for informasjon og veiledning. Oppstartsmøte har fokusert på å bli kjent med hverandre 
og hva hver enkelt ønsker å få ut av vervet i komiteen. Med dette som utgangspunkt skal de ulike 
komiteer samles for møte og felles plan. Samtlige utvalg/komite har sin egen kontaktperson inn mot 



 
NCF.  Vi vil gjøre vårt for at utvalg og komite skal få et godt grunnlag å jobbe ut ifra og veilede for at 
arbeide blir målbevisst og målbart. NCF komiteer og utvalg er en viktig plattform for utvikling av den 
idrettslige kompetansen i forbundet. 
 
6 – sommerskoler 
I samarbeide med Tøyen sportsklubb og Oslo idrettskrets har cricket fått mulighet til å delta i årets 
sommerskole prosjekt. «Elevene» deltar gruppevis fra aktivitet til aktivitet. Det betyr at hver 
aktivitet/idrett kjører sitt program 3 ganger i løpet av dagen. 
 

• Alder 6-9, uke 26, 32 og 33 

• Alder 9+, uke 27 

• Mandag – fredag, 4 timer per dag med aktiv skole inkludert lunsj/pause 

• Ute/ inne etter været, Vahl skole Rudolf Nissens Hall  
 
Vi kontaktet samtlige breddeklubber i Oslo for å høre om de hadde ressurser til å ta del. MASK, Vestli 
og Falken bidrar alle til at cricket er representert samtlige uker. Dominic vil være mentor og veileder 
for å få på plass et godt program. 
 
7 – Anlegg 
 
OSLO 
BYM er kontaktet for rådføring og prosess for bruk av avsatte midler til oppgradering. Vi lyktes ikke å 
få kontakt med ansvarlige for utbedring i forkant av sesongen, men er i pågående prosess for å få et 
møte med ansvarlige. Med stor utskifting av personer i de ulike avdelinger, har dette tatt tid.   
 
DRAMMEN 
Pågående henvendelser til alle nivåer i Drammen har ikke gitt oss oppgradert bane, men lovnader 
om at arbeidet startes opp så snart sesongen er over. På grunn av korona og ny sammensetning i 
kommunene har de fortsatt ikke fordelt avsatte midler til oppgradering av kultur og idrett. 
 
SANDEFJORD 
Pågående prosess, der pad og matte nå er ankommet Norge og på vei gjennom tollen. Vi holder 
kontakt med leverandør, klubb og kommune, slik at hele prosessen går som planlagt også i disse 
koronatider. 
 
STAVANGER 
Har vært i ny dialog med politikere, tidligere politikere som en gang gjorde Lassa mulig for NCF og 
anleggsansvarlige. Nye innspill gjør at de nå vurderer en midlertidig løsning og har bedt om 
veiledning, pris og leveranse for mobil Flexi pitch, Vi har to gode støttespillere i Stavanger, samt en 
meget veldrevet klubb som samarbeider med de lokale kontakter på idrettslig vis. 
 
BÆRUM 
I Bærum har det vært mye usikkerhet, der selv kommunen ikke har oversikt. Rud Cricketbane 
kan/skal ikke brukes i år. Pitchen på denne flyttes over til BI-parken, der det skal bygges 
midlertidig/mobilt treningsnett for cricket. Pågående arbeide, der leverandør, produkt, pris og 
leveringstid er delt med kommunen. Her skal også Soft- baseball kunne trene.  

Samtlige cricketkamper vil avvikles på Cricket/ og Soft- baseball banen. Denne skal sambrukes ut 
sesongen og videre fremover. I september vil arbeidet med ny pitch settes i gang på Cricket/Soft- 
baseball banen. Denne vil være spilleklar fra 2021. NCF er med i prosjekteringen av cricket pitchen, 
slik at den blir bygget i henhold til cricket standarden. 


