Arbeidsutvalgsmøte 7. september 2017
Norges Cricketforbund
Dato: Torsdag 7. september 2017, kl 08:30-11:00
Sted: Idrettens Hus, Ullevål Stadion

Tilstede:
Sondre Sande Gullord
Janne Hafskjold
Per Otto Furuseth

leder
medlem
medlem

Morten Bruun Evensen

generalsekretær

Forfall:
-

Sak 37,2017 Godkjenning av innkalling og saksliste
Vedtak:
Arbeidsutvalget vedtok å godkjenne innkalling og saksliste.

Sak 38,2017 Godkjenning og signering av protokoll
Vedtak:
Arbeidsutvalget vedtok å utsette saken i påvente av ferdigstilling av utkast til
protokoll.

1

Sak 39,2017 Oppfølging fra lagledermøtet 21. august
Utkast til referat fra lagledermøtet er utarbeidet av Janne Hafskjold og Per Otto
Furuseth. Sportslig leder Muhammad Haroon har supplert med innspill til referat fra
sin presentasjon.

Vedtak:
Arbeidsutvalget tar forslag til referat fra lagledermøtet til orientering.
Generalsekretariatet bes sammenstille en ferdig protokoll, oversende denne til
godkjenning og signering av lagledermøtets valgte representanter og tilgjengeliggjøre
referatet på Norges Cricketforbunds hjemmeside.
Det er viktig at alle innspill fra lagledermøtet tas med i den videre prosessen for
utvikling av Norges Cricketforbund, og generalsekretariatet bes om å få fremdrift i
igangsettingen av arbeidsgruppen «NCF mot 2020», som skal arbeide frem en
forbedringsplan for 2018-sesongen og langtidsplan mot 2020.

Sak 40,2017 Etterbetaling NTNUI Cricket Group
Vedtak:
Norges Cricketforbund etterbetaler NTNUI Cricket Group kr 1 500,- for manglende
utbetaling av tre overgangsgebyrer i 2016.

Sak 41,2017 Honorering
Damon Crawford har håndtert enkelte arbeidsoppgaver i generalsekretærens fravær
gjennom sommeren, spesielt relatert til serieavviklingen.
Vedtak:
Arbeidsutvalget ber generalsekretariatet honorere Damon Crawford med kr 5 000,for å ha håndtert enkelte arbeidsoppgaver i generalsekretærens fravær gjennom
sommeren 2017.

Sak 42,2017 Klage Stabekk Cricket Klubb
Styret i Stabekk Cricket Klubb har fremmet en klage mot Dommerkomiteens leder;
Rizwan Akthar. Arbeidsutvalget leder har som en oppfølging av dette gjennomført
møter med begge parter.
Vedtak:
Arbeidsutvalget presiserer at saken knyttet til anklager om bruk av vold og trusler mot
Dommerkomiteens leder, behandles av Norges Cricketforbunds Sanksjonsutvalg og
Ankeutvalg. Arbeidsutvalget behandler kun klage mot leder av Dommerkomiteen
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fremsatt av styret i Stabekk Cricket Klubb, hvor forholdene det klages på ikke dekkes
av Norges Cricketforbunds spillereglement når vedkommende selv ikke dømmer eller
deltar i kamper.
Det er Arbeidsutvalget syn at dette er en sak hvor hendelsen forstås svært ulikt av de
involverte parter, og at partenes intensjoner og motiver må legges til grunn. Ingen
utenfor banen har lov til å stoppe en pågående cricketkamp, forutsatt at
rammebetingelsene for kampen er gyldige. I dette tilfellet hadde imidlertid
Dommerkomiteens leder særlig grunn til å oppfatte rammebetingelsene som
ugyldige, all den tid Dommerkomiteen er ansvarlig for oppsett av dommere.
Arbeidsutvalget ber Dommerkomiteen utarbeide retningslinjer for hvordan slike og
lignende situasjoner skal håndteres fremover, for å redusere faren for unødvendige
konfliktsituasjoner. Øvrige kritikkverdige påstander i klagen finner Arbeidsutvalget
manglende dokumentasjon for.
Arbeidsutvalget påpeker at ryddige prosesser preget av konstruktiv kommunikasjon
må prege både det profesjonelle og frivillige arbeidet under Norges Cricketforbund,
og forventer at dette etterleves.

Sak 43,2017 Status økonomi
Vedtak:
Arbeidsutvalget ber generalsekretariatet oversende regnskapsrapport per 31.8.2017.

Sak 44,2017 Orienteringssaker
1. Personalsaker
Generalsekretær Morten Bruun Evensen og leder av Arbeidsutvalget Sondre
Sande Gullord redegjorde for aktuelle personalsaker i Norges Cricketforbund.
Gry Bruaas tiltrer stillingen som konsulent for kommunikasjon og utvikling fra
1. oktober 2017, mens Shahzad Sheikh forlater stillingen som idrettsleder 30.
november 2017.
2. Status utvalg
Leder av Arbeidsutvalget Sondre Sande Gullord redegjorde for status knyttet
til aktivitet i utvalgene under Norges Cricketforbund. Aktivering av
utvalgsstrukturen blir et prioritert fokusområde i Norges Cricketforbund
fremover.
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