
 

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

Etablering av regionale cricketforum 
 
Det vises til tidligere styresaker angående etablering av regionale cricketforum. Etter å ha innhentet 
innspill fra idrettsråd, idrettskretser samt klubber og lag i forbundet er det nå utarbeidet forslag til 
mal for etablering av regionale cricketforum. Det har blitt gitt innspill på hva de nevnte organene 
mener bør være et krav for å kunne opprette, og drive, et regionalt cricketforum.  
 
Forbundsstyret bes diskutere hvorvidt det fremlagte forslaget dekker de krav forbundet mener bør 
være ivaretatt ved etablering, og drift, av et regionalt cricketforum.  
 

 

Formål og mandat for regionale cricketforum 
 

- Et regionalt cricketforum er Norges Cricketforbunds alternativ til en formell særkrets.  
- Et regionalt cricketforum har ingen stemmerett på Norges Cricketforbunds ting eller 

ledermøter.  
- Et regionalt cricketforum skal være et rådgivende organ for hvordan Norges 

Cricketforbunds strategier, tiltak og seriespill påvirker aktiviteten i regionen 
- De regionale cricketforumene skal være bindeledd mellom kommune, idrettskrets og 

idrettsråd.  
- De regionale cricketforumene skal være Norges Cricketforbunds forlengede arm i sitt 

nærmiljø og fungere som et samlende organ for utvikling av cricket i regionen.  
- De regionale cricketforumene skal fungere som en møteplass for cricketklubber i 

regionen.  
- Mandat og retningslinjer for regionale cricketforum, blir det førende dokument for 

drift og ansvar det regionale cricketforumet. 
 

Når det er interesse for å opprette et cricketforum i et regionalt område, skal følgende 
punkter følges:  
 

- I den aktuelle regionen skal det være minst fire klubber som er aktive i prosessen 
med å etablere et cricketforum.  

- Klubbens skal kunne vise til eksisterende godt samarbeide på tvers av klubbene 
- Disse fire klubbene skal nedsette en arbeidsgruppe som skal styre prosessen frem 

mot etablering. I arbeidsgruppen skal det være minst én representant fra hver klubb. 
Arbeidsgruppen konstituerer seg selv.  

- Arbeidsgruppen tar kontakt med Norges Cricketforbund for å starte den formelle 
prosessen mot å etablere forumet.  

- I forkant av kontakten med NCF sentralt skal arbeidsgruppen utarbeide en 
prosjektbeskrivelse for hvordan det planlagte cricketforumet skal bidra til at 
forbundets mål blir nådd i det regionale området.  

- I prosjektbeskrivelsen skal følgende punkter besvares:  
 

o Oversikt over deltagende klubber med kontaktinfo til aktuelle ledere i hver av 
klubbene 
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o Oversikt over forslag til konstituering av cricketforumet (styringsgruppe med 
leder, nestleder og tre medlemmer) 

o Forslag til årsbudsjett for cricketforumet; inntekter og utgifter 
o Årshjul for cricketforumets aktiviteter 
o Hvilke kompetansehevende tiltak skal cricketforumet legge til rette for? 
o Cricketforumets planlagte tiltak for å øke andelen kvinner og ungdom som 

aktive medlemmer 
o Cricketforumets planlagte tiltak for å øke andelen lag som deltar i seriespill i 

regi av NCF 
o Konkrete planer/visjoner for regionene som vil sikre fremdrift og utvikling i 

forumet 
o Hvordan cricketforumet planlegger å engasjere medlemmer utover forumets 

styringsgruppe 
o Andre punkter arbeidsgruppen mener er relevant i den gitte sammenhengen 

 
- Prosjektbeskrivelsen skal vedlegges kontakten med NCFs administrasjon som 

vurderer om den kan sendes videre til forbundsstyret eller om den trenger ytterligere 
informasjon.  

- Prosjektbeskrivelsen og dialog med arbeidsgruppen vil danne grunnlaget for 
forbundsstyret vurdering av hvorvidt det skal etableres et regionalt cricketforum.  

 

Når et regionalt cricketforum formelt har blitt etablert, skal følgende punkter følges: 
 

- Medlemmene i Cricketforumets styringsgruppe skal representere begge kjønn, der 
hver klubb skal utpeke en kvinnelig og en mannlig representant.  

- Cricketforumets styringsgruppe er forpliktet til å gjennomføre Møteledelse, 
Anleggskurs og Idrettens rammebetingelser i løpet av cricketforumets første leveår, 
og aktivt ta del i seminar, kursing og annet i regi av forbund og/eller idrettskrets.  
LINK til anbefalte kurs - HER. 

- Seks måneder etter etablering av cricketforumet skal styringsgruppen rapportere 
følgende til forbundsstyret: 
 

o Hvilke aktiviteter som er gjennomført 
o Økonomisk rapport 
o Planlagte aktiviteter fremover 

 
- Et år etter etablering av cricketforumet skal styringsgruppen rapportere følgende til 

forbundsstyret: 
 

o Hvilke aktiviteter som er gjennomført og se dette opp mot årshjulet til 
cricketforumet 

o Økonomisk rapport 
o Planlagte aktiviteter gjennomført 
o Beskrivelse av hvilke kurs og kompetansehevende tiltak styringsgruppen har 

deltatt på gjennom året 
o Plan for videre drift av cricketforumet 
o Evaluering av cricketforumets første år 

https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/klubbutvikling/kurs/

