Mandat sanksjonsutvalget 2022
Sanksjonsutvalget oppnevnes av styret i Norges Cricketforbund (NCF) og skal bestå av en leder, tre
medlemmer og et varamedlem. Sanksjonsutvalgets medlemmer har en funksjonstid som fastsettes ved
oppnevningen.
Etter NIFs lov § 11-1 kan et særforbund ilegge alminnelige disiplinærforføyninger for brudd på idrettens
regelverk, vedtak eller alminnelig god oppførsel. Slike saker skal behandles av sanksjonsutvalget, og
utvalget kan ilegge sanksjoner innenfor rammene av NIFs lov § 11-1. Alminnelige disiplinære
forføyninger må ikke tildeles uten at saken er undergitt en forsvarlig saksbehandling, hensett til
forseelsens art og alvorlighet, graden av skyld og reaksjonens strenghet.
Der NCF har regelverk som gir hjemmel for sanksjoner ved overtredelse, brudd på regelverket skal dette
behandles av sanksjonsutvalget, som kan ilegge sanksjoner innenfor rammene av regelverket og NIFs lov
§ 11-2.
Sanksjoner etter NCFs regelverk må ikke tildeles uten at saken er undergitt en forsvarlig saksbehandling
tilpasset sakens karakter, omstendighetene ellers, og de konsekvenser en reaksjon vil kunne få for den
saken gjelder.
Saker der det foreligger brudd på NIFs lov som kan gi grunnlag for straff etter § 11-4, skal ikke behandles
av sanksjonsutvalget, men skal oversendes til NCFs forbundsstyret, som kan vedta å anmode NIFs
påtalenemnd om å påtale en sak, eventuelt selv vedta at saken skal påtales av NCF til NIFs domsutvalg.
o

NIFs lov kapittel 11: HER

Sanksjonsutvalget behandler følgende saker:
a) Samtlige saker videresendt eller rapportert inn fra
a. Dommerkomiteen (DK)
b. Komiteer og utvalg valgt eller oppnevnt av NCF
c. Forbundsstyret
d. Andre organisasjonsledd i NCF, og dets medlemmer, dersom saken vedrører
spillereglementet.
Medlemsklubb eller medlem av en medlemsklubb skal alltid benytte eget skjema til
rapportering: Henvendelsesskjema Sanksjonsutvalget
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1) Krav ved innrapportering
a) Saker skal rapporteres inn skriftlig til sanksjonsutvalget. Med skriftlig menes pr. epost og
fullstendig utfylt Henvendelsesskjema. Saker som ikke rapporteres skriftlig vil ikke behandles.
b) Frist for å rapportere inn en sak til sanksjonsutvalget eller dommerkomiteen på bakgrunn av en
oppsatt kamp, er syv dager etter dato for gjennomføring av kampen.

2) Saksbehandling
a) Det tilligger dommerkomiteen å normalt foreta innledende undersøkelser knyttet til saker som
gjelder brudd på spillereglementets bestemmelser når slike saker varsles til NCFs organer. Etter
nødvendige undesøkelser og behandling i dommerkomiteen sender komiteen et saksdokument
til sanksjonsutvalget med beskrivelse av faktum og innstilling til vedtak. Sanksjonsutvalget bør,
ved behov foreta ytterligere undersøkelser i saker hvor utvalget vurderer dette som nødvendig,
og fatter på selvstendig grunnlag sine vedtak.
b) Enhver sak skal avgjøres så raskt som mulig, og innen 2 uker fra saken er mottatt hos
sanksjonsutvalget.
c) Saken kan ikke behandles av personer som er inhabil etter NIFs lov § 2-8. Dette omfatter blant
annet personer selv har interesse i saken, som selv har rapportert inn saken, som selv tidligere
har behandlet saken i en annen instans i NCF eller der hvor det foreligger andre særlige forhold
som er egnet til å svekke tilliten til vedkommende upartiskhet.
d) Saken skal behandles av minst to medlemmer i sanksjonsutvalget. Det betyr at
sanksjonsutvalget kun er vedtaksført med to eller flere medlemmer, og at et medlem ikke kan
behandle en sak alene.
e) Sanksjonsutvalget skal påse at saken ikke forsinkes ugrunnet og kan i den forbindelse sette
frister, avskjære bevis og foreta annen forberedende saksbehandling. Dersom sanksjonsutvalget
konkluderer med at det er mangler ved sakens dokumentasjon, eller det er utilstrekkelig bevis
for et forhold som kan lede til en sanksjon, kan saken henlegges. Dersom saken ikke kan knyttes
opp mot spillereglementet, skal sanksjonsutvalget sende saken til behandling i forbundsstyret.
f)

Den eller de saken gjelder skal innen den fristen sanksjonsutvalget setter i den enkelte sak
komme med sine bemerkninger til den innrapporterte saken. Vedkommende skal samtidig
gjøres oppmerksom på at saken kan bli avgjort på grunnlag av den inngitte dokumentasjonen,
dersom vedkommende unnlater å komme med sine bemerkninger innen den fastsatte fristen.

g) Bare den dokumentasjon og de bevis som foreligger i saken skal ligge til grunn for avgjørelsen i
saken. Enhver rimelig tvil skal komme den saken gjelder til gode.
h) Avgjørelsen skal begrunnes. Det skal redegjøres for hvilke(n) paragraf(er) i spillereglementet
som legges til grunn for sanksjonen(e) og hvilke forhold som anses som bevist. Dersom saken
ikke kan knyttes opp mot en paragraf i spillereglementet, kan saken videresendes til
forbundsstyret for behandling.
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i)

Avgjørelsen skal være godkjent og signert av lederen i sanksjonsutvalget, som også skal bekrefte
at avgjørelsen er tatt av flertallet i utvalget. Ved stemmelikhet teller lederens, (eller konstituert
leders) stemme dobbelt.

j)

Avgjørelsen skal kommuniseres til de involverte parter og forbundets administrasjon.

3) Sanksjonens ikrafttreden
Sanksjonen(e) trer i kraft når saken er endelig avgjort.
4) Overprøving
Partene i saken kan anke avgjørelsen inn for NCFs ankeutvalg. Anken må fremsettes skriftlig til
NCFs generalsekretær innen fristen på 48 timer fra avgjørelsen i sanksjonsutvalget er mottatt.
•

Spillereglementets § 17.4.2 F - HER
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