Mandat og retningslinjer for Anleggsutvalget (AU)

Oppdatert 05.09.2018

Utvalget oppnevnes og konstitueres av styret i Norges Cricketforbund.
Utvalgets formål:
Anleggsutvalget er Norges Cricketforbunds fagorgan for anlegg, og skal være pådriver i arbeidet for å realisere
flere gode nye cricketanlegg i Norge, samt sikre god kvalitet og bruk av eksisterende anlegg. Anlegg omfatter
her fullskala og nedskalerte cricketbaner, treningsnett og innendørsanlegg, samt tilknyttede fasiliteter og
installasjoner for disse.
Utvalget skal:
1.

Sammen med administrasjonen og styret utarbeide forslag til strategiområde «Anleggsprosjektet»
(strategi og overordnet handlingsplan) i Norges Cricketforbunds nye strategidokument. Arbeidet skal
bl.a. inkludere en beskrivelse av nåsituasjonen, en overordnet behovsanalyse frem mot 2023 og
effektive virkemidler for å nå fastsatte mål.

2.

Ferdigstille, og ved behov revidere, Norges Cricketforbunds anleggsguide, i samråd med
administrasjonen. Guiden skal inkludere henvisninger til foretrukne leverandør(er) og beskrivelse av
søknadsprosedyrer for spillemidler og tillatelser fra det offentlige.

3.

Innhente informasjon om, og erfaring fra, gode anleggsprosesser nasjonalt og internasjonalt, og
utarbeide ett eller flere skriftlige vedlegg til anleggsguiden, som kan brukes av klubber, kommuner
m.fl. som ønsker å jobbe for å realisere cricketanlegg.

4.

Sammen med administrasjonen: Påse at det gjennomføres halvårige befaringer for å kartlegge
tilstandene ved eksisterende anlegg.

5.

Løpende gjennom året fange opp og rapportere forhold som må utbedres ved anleggene til
administrasjonen og eventuelt NCFs Groundsman og NCA-ansvarlig, gjerne med forslag til effektive og
gode løsninger.
o

Utvalget har gjennom utvalgets leder eller stedfortreder anledning til direkte å anmode NCFs
Groundsman og NCA-ansvarlig om å utbedre forhold denne/disse bør forventes å kunne
utbedre innenfor instruksen for stillingen(e). Slik direkte kontakt bør i størst mulig grad
etterstrebes. Det er dog kun administrasjonen som har styringsrett overfor NCFs Groundsman
og NCA-ansvarlig. Utvalget skal påse at administrasjonen holdes orientert om anmodninger
om arbeid som vil kreve flere timers arbeid.

6.

Planlegge og gjennomføre et årlig anleggsseminar for klubbene. Administrasjonen bistår i
gjennomføringen.

7. Bistå klubber og regioner med faglig og politisk veiledning i lokale og regionale anleggsprosesser.
Referater:
Det skal skrives referater fra alle komitemøter. Referatene skal sendes administrasjonen i NCF inne rimelig tid.
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