Oslo, 18. november 2018

Sakliste og saksdokumenter for Norges Cricketforbunds ekstraordinære forbundsting 2018
Det vises til utsendt innkalling til Norges Cricketforbunds ekstraordinære forbundsting som avholdes
søndag 2. desember kl. 15:00-19:00 på Radisson Blue Airport Hotell, Oslo Gardermoen, Hotellvegen,
2060 Gardermoen
Under følger saklisten for det ekstraordinære forbundstinget:
Sak 1: Godkjenne de fremmøtte representantene
Sak 2: Godkjenne innkallingen
Sak 3: Godkjenne saklisten
Sak 4: Godkjenne forretningsorden
Sak 5: Velge dirigent, referent og tellekorps
Sak 6: Velge to representanter til å underskrive protokollen
Sak 7: Behandle forslag
Sak 7.1 Endringer i NCFs lov
Sak 7.2 Instruks for valgkomiteen
Sak 8: Valg av valgkomité
Sak 9: Informasjonssaker
Sak 9.1 Prosess frem mot ordinært forbundsting
Sak 9.2 Ny strategi for Norges Cricketforbund
Sak 9.3 Cricketballer 2019
Sak 9.4 Scorerpanel 2019

Videre følger komplette saksdokumenter inkludert lovendringsforslag, forslag til instruks for
valgkomiteen og styrets innstilling til valg av valgkomité.

Med vennlig hilsen

Norges Cricketforbund

Sondre Sande Gullord
Styreleder

Gry Bruaas
Generalsekretær

Sak nr.

1

Forslag til:

Norges Cricketforbunds ekstraordinære forbundsting 2018

Fra:

Styret i Norges Cricketforbund

Tittel på forslag:

Godkjenning av fremmøtte representanter

Forslag til vedtak:
Forbundstinget godkjenner [antall] fremmøtte representanter, hvorav [antall] med stemmerett.

Sak nr.

2

Forslag til:

Norges Cricketforbunds ekstraordinære forbundsting 2018

Fra:

Styret i Norges Cricketforbund

Tittel på forslag:

Godkjenning av innkallingen

Forslag til vedtak:
Forbundstinget godkjenner innkallingen.

Sak nr.

3

Forslag til:

Norges Cricketforbunds ekstraordinære forbundsting 2018

Fra:

Styret i Norges Cricketforbund

Tittel på forslag:

Godkjenning av saklisten

Forslag til vedtak:
Forbundstinget godkjenner saklisten.

Sak nr.

4

Forslag til:

Norges Cricketforbunds ekstraordinære forbundsting 2018

Fra:

Styret i Norges Cricketforbund

Tittel på forslag:

Godkjenning av forretningsorden

Forslag til vedtak:
Forbundstinget godkjenner følgende forretningsorden:

FORRETNINGSORDEN
1. Dirigenter
Tingforhandlingene ledes av valgt dirigent.
2. Protokoll
Det føres protokoll over forbundstingets forhandlinger.
I protokollen innføres hvem som har hatt ordet i sakene, hvilke forslag som er fremmet og
hvilke forslag som er fattet i den enkelte sak, hvem som er forslagsstiller og resultatet av
avstemninger med antall stemmer for og imot.
Protokollen føres av valgt referent, og skal undertegnes av to valgte representanter.
Protokollen skal publiseres på forbundets hjemmeside så snart den er underskrevet av de
valgte representanter, og senest 5 uker etter forbundstinget.
3. Talerett og taletid
Personer som har stemmerett, forslagsrett og talerett følger av særforbundets lov.
Personer som ber om ordet til forretningsorden, har ett minutts taletid.
Representant for forslagsstiller til forslag på saklisten, har rett til nødvendig taletid for å
presentere forslaget. For etterfølgende innlegg er taletiden fem minutter for første innlegg,
og to minutter for andre og tredje innlegg. Ingen gis rett til ordet mer enn tre ganger i
samme sak.
Etter forslag fra dirigenten eller representant med forslagsrett, kan tinget kan beslutte å gi
andre talerett, øke antall innlegg, og endre taletiden under behandlingen av den enkelte sak.
Dirigenten kan sette strek for inntegnede talere.

4. Behandling av forslag på tinget
Eventuelle forslag/endringsforslag som fremmes under tingforhandlingene, må leveres
skriftlig til dirigenten på særskilt skjema.
Forslag kan bare fremmes i saker som fremgår på saklisten.
Forslag på saklisten kan ikke trekkes med mindre tinget enstemmig vedtar at det kan
trekkes.
Nye forslag i en sak kan ikke fremsettes etter at dirigent har satt strek for nye forslag.
5. Stemmegivningen
Med unntak av lovendringer og de bestemmelser som etter loven krever et kvalifisert
flertall, avgjøres alle vedtak og valg ved alminnelig flertall av de avgitte stemmer.
Blanke stemmesedler eller stemmesedler som ikke er korrekt utfylt, regnes som ikke avgitt.

Sak nr.

5

Forslag til:

Norges Cricketforbunds ekstraordinære forbundsting 2018

Fra:

Styret i Norges Cricketforbund

Tittel på forslag:

Velge dirigent, referent og tellekorps

Forslag til vedtak:
Forbundstinget velger følgende funksjonærer:
Dirigent:
Trond Søvik
Referent:
Irene Silnes
Tellekorps:
Tariq Mir og Ehsan Ahmed

Sak nr.

6

Forslag til:

Norges Cricketforbunds ekstraordinære forbundsting 2018

Fra:

Styret i Norges Cricketforbund

Tittel på forslag:

Valg av to representanter til å undertegne protokollen

Forslag til vedtak:
Forbundstinget velger [navn] og [navn] til å undertegne protokollen.

Sak 7: Behandle forslag
Sak nr.

7.1

Forslag til lovendring:

Norges Cricketforbunds ekstraordinære forbundsting 2018

Fra:

Styret i Norges Cricketforbund

Tittel på forslag:

Endringer i NCFs lov

7.1.1. NY LOVNORM
Forslag til vedtak:
Norges Cricketforbund erstatter eksisterende vedtekter for Norges Cricketforbund med gjeldende
lovnorm for særforbund vedtatt av Idrettsstyret 22. oktober 2015.
Begrunnelse:
Et særforbund er forpliktet til å overholde NIFs regelverk jf. NIFs lov § 2-2 (2). Lovnormen for
særforbund vedtatt av idrettsstyret 22.oktober 2015, har en rekke bestemmelser som allerede er
forpliktende for forbundet og videre følger det av samme bestemmelse at særforbund er forpliktet
til å benytte lovnorm fastsatt av Idrettsstyret.
Norges Cricketforbunds vedtekter bygger på gammel lovnorm. Forbundet er derfor forpliktet til å
erstatte vedtektene med ny lovnorm som suppleres med ønskede tillegg. Gjeldende lovnorm for
særforbund er vedlagt sakspapirene.

7.1.2. § 12 REFUSJON AV UTGIFTER. GODTGJØRELSE
Forslag til vedtak:
Gammel ordlyd

Lovnorm

Forslag til ny ordlyd

(2) Tillitsvalgt kan motta en
rimelig godtgjørelse for sitt
arbeid.

(2) Tillitsvalgt kan motta en
rimelig godtgjørelse for sitt
arbeid.

(2) Tillitsvalgt kan motta en rimelig
godtgjørelse for sitt arbeid. Styrets
medlemmer skal ikke godgjøres for
ordinært styrearbeid.

Begrunnelse:
Styremedlemmer i små særforbund som Norges Cricketforbund bør ikke honoreres for ordinært
styrearbeid. Ekstraordinære oppdrag kan godtgjøres, forutsatt vurdering i forkant av hvert enkelt
tilfelle.
7.1.3. § 14 SÆRFORBUNDSTINGET
Forslag til vedtak:
Gammel ordlyd

Lovnorm

Forslag til ny ordlyd

(1) Norges Cricketforbunds
høyeste myndighet er Norges
Cricketforbudstinget, som
avholdes hvert år i mars måned

(1) Særforbundets høyeste
myndighet er
særforbundstinget som
avholdes [årlig/annethvert år]
[innen utgangen av/i] [måned].

(1) Særforbundets høyeste
myndighet er særforbundstinget
som avholdes annethvert år innen
utgangen av mai.

Begrunnelse:
Lovnormen krever at det angis konkret når forbundstinget skal avholdes. Norges Cricketforbunds
styre mener toårs intervaller for avvikling av særforbundsting, vil gi forbundsstyret det nødvendige
utgangspunkt for kontinuitet og stabilitet som er nødvendig for videre utvikling av et godt organisert
forbund. Styret vektlegger også mindre administrativt arbeid knyttet til gjennomføring av
forbundsting.

7.1.4. § 15 REPRESENTASJON PÅ SÆRFORBUNDSTINGET
Forslag til vedtak:
Gammel ordlyd

Lovnorm

Forslag til ny ordlyd

(1). På Norges
Cricketforbundstinget møter med
stemmerett:

På særforbundstinget møter
med stemmerett:
a) Særforbundets styre.

(1). På særforbundstinget møter
med stemmerett:
a) NCF styre

a) NCF styre
b) En representant fra hvert
idrettslag. etter følgende skala:

b) Representanter fra
særkretser og/eller idrettslag
etter følgende skala:
[legg inn skala]

b) En representant fra hvert
idrettslag.

Begrunnelse:
Lovnormen krever at det angis hvordan representasjon på forbundstinget skal fordeles.
7.1.5. § 17 Særforbundstingets oppgaver
Forslag til vedtak:
Gammel ordlyd

Lovnorm

Forslag til ny ordlyd

1. Norges Cricketforbundstinget
skal:

Særforbundsstinget skal:

(1) Særforbundsstinget skal:

1. Godkjenne de fremmøtte
representantene.

1) Godkjenne de fremmøtte
representantene.

2. Godkjenne innkallingen,
sakliste og forretningsorden.

2) Godkjenne innkallingen, sakliste
og forretningsorden.

3. Velge dirigent, referent, samt
to representanter til å
underskrive protokollen.

3) Velge dirigent, referent, samt to
representanter til å underskrive
protokollen.

4. Behandle beretning for
særforbundet.

4) Behandle beretning for
særforbundet.

5. Behandle særforbundets
regnskap i revidert stand.

5) Behandle særforbundets regnskap
i revidert stand.

6. Behandle forslag og saker.

6) Behandle forslag og saker.

7. Fastsette kontingent og
avgifter.

7) Fastsette kontingent og avgifter.

a) Godkjenne de fremmøtte
representantene.
b) Godkjenne innkallingen,
sakliste og forretningsorden.
c) Velge dirigent(er), referent(er)3
samt 2 representanter til å
underskrive protokollen.
d) Behandle beretning for
særforbundet.
e) Behandle særforbundets
regnskap i revidert stand.
f) Behandle forslag og saker.
g) Fastsette kontingent og
avgifter.
h) Behandle langtidsplan og
langtidsbudsjett.
i) Engasjere
statsautorisert/registrert revisor
til å revidere særforbundets
regnskap.
j) Foreta følgende valg:

8. Behandle langtidsplan og
langtidsbudsjett.
9. Engasjere
statsautorisert/registrert
revisor til å revidere
særforbundets regnskap.

8) Behandle langtidsplan og
langtidsbudsjett.
9) Engasjere
statsautorisert/registrert revisor til å
revidere særforbundets regnskap.
10) Foreta følgende valg:

10. Foreta følgende valg

a) Leder

a) Leder og nestleder.

b) Nestleder

1. Leder, velges for 2 år i odde
årstall

b) [antall] styremedlemmer og
[antall]varamedlemmer.

2. Nestleder, velges for 2 år i like
årstall

c)Kontrollkomité med minst to
medlemmer.

3. 5 styremedlemmer, velges for 2
år i like årstall

d) Representanter til ting og
møter i de organisasjoner
særforbundet er tilsluttet eller
gi styret fullmakt til å oppnevne
representantene.

4. 3 varamedlemmer, velges får 1
år
5. Kontrollkomité, velges for 1 år
i. Leder
ii. 2 medlemmer
iii. 2 varamedlemmer
6. Representanter til ting og
møter i de organisasjoner
forbundet er tilsluttet eller gi
styret fullmakt til å oppnevne
representantene.
7. Valgkomité, velges for 1 år
i. Leder
ii. 2 medlemmer
iii. 1 varamedlem
8. Sanksjonsutvalg, velges for 1 år
i. Leder
ii. 2 medlemmer
iii. 1 varamedlem
9. Ankeutvalg, velges for 1 år
i. Leder
ii. 2 medlemmer
iii. 1 varamedlem
2. Leder og nestleder velges
enkeltvis. De øvrige medlemmer
til styret velges samlet. Deretter

e) Valgkomité med leder, to
medlemmer og ett
varamedlem.
Leder og nestleder velges
enkeltvis. De øvrige medlemmer
til styret bør velges samlet.
Deretter velges
varamedlemmene samlet, og
ved skriftlig valg avgjøres
rekkefølge i forhold til
stemmetall.

c) 3 styremedlemmer
d) 2 varamedlemmer
e) Kontrollkomité:
i. Leder
ii. 2 medlemmer
iii. 2 varamedlemmer
f) Representanter til ting og møter i
de organisasjoner forbundet er
tilsluttet eller gi styret fullmakt til å
oppnevne representantene.
g) Valgkomité:
i. Leder
ii. 2 medlemmer
iii. 1 varamedlem
(2). Leder og nestleder velges
enkeltvis. De øvrige medlemmer til
styret velges samlet. Deretter velges
varamedlemmene samlet, og ved
skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i
forhold til stemmetall.
(3). Kun én person fra samme klubb
kan være representert i
forbundsstyret. Minst ett av styrets
medlemmer skal ved valget være 26
år eller yngre.

velges varamedlemmene samlet,
og ved skriftlig valg avgjøres
rekkefølgen i forhold til
stemmetall.
3. Kun en person fra samme klubb
kan være representert i NCF
styret.

Begrunnelse:
Lovnormen krever at det angis hvor mange som skal velges til verv i styret, kontrollkomite, og
valgkomité. Styret foreslår at NCF organiserer seg med noen færre styremedlemmer enn gamle
vedtekter har lagt opp til, og mener et styre bestående av fem medlemmer og to vararepresentanter
er hensiktsmessig.
Styret foreslår at ansvaret for å oppnevne sanksjons- og ankeutvalg delegeres til forbundsstyret, ref.
sak 7.1.4. Bakgrunnen er styrets forslag om toårige tingperioder, og et ønske om fleksibilitet for å
kunne erstatte medlemmer som gjennom en tingperiode må trekke seg eller ikke fungerer
tilfredsstillende i vervet.

7.1.4. § 20 SÆRFORBUNDETS STYRE
Forslag til vedtak:
Gammel ordlyd

Lovnorm

Forslag til ny ordlyd

e) Oppnevne utvalg, råd og
komiteer etter oppdrag fra tinget
eller som styret finner påkrevet,
samt utarbeide mandat/instruks
for disse.

e) Oppnevne utvalg, råd og
komiteer etter oppdrag fra
tinget eller som styret finner
påkrevet, samt utarbeide
mandat/instruks for disse.

e) Oppnevne utvalg, råd og komiteer
etter oppdrag fra tinget eller som
styret finner påkrevet, samt
utarbeide mandat/instruks for disse.
Styret skal oppnevne
Sanksjonsutvalg og Ankeutvalg hvert
år i god tid før sesongstart.

Begrunnelse:
Styret foreslår at ansvaret for å oppnevne sanksjons- og ankeutvalg delegeres til forbundsstyret.
Bakgrunnen er styrets forslag om toårige tingperioder, og et ønske om fleksibilitet for å kunne
erstatte medlemmer som gjennom en tingperiode må trekke seg eller ikke fungerer tilfredsstillende i
vervet.

Sak nr.

7.2

Forslag til lovendring:

Norges Cricketforbunds ekstraordinære forbundsting 2018

Fra:

Styret i Norges Cricketforbund

Tittel på forslag:

Instruks for valgkomiteen

Forslag til vedtak:
Forbundstinget fastsetter følgende instruks for valgkomiteen:

FORSLAG TIL INSTRUKS
FOR
VALGKOMITÉ
1 Formål/oppgaver
Valgkomiteen består av det antall medlemmer som følger av Norges Cricketforbunds lov.
Valgkomiteens oppgaver er å avgi innstilling til årsmøtet om valg av medlemmer til styret, herunder
styrets leder og nestleder, samt øvrige valg av tillitsvalgte som skal foretas på forbundstinget, med
unntak av valgkomiteens medlemmer.
Valgkomiteen skal arbeide for å foreslå en styresammensetning som kan ivareta Norges
Cricketforbunds interesser, og Norges Cricketforbunds behov for kompetanse, kapasitet og
mangfold. Det bør tas hensyn til at styret kan fungere som et kollegialt organ.
Valgkomiteen skal avgi en begrunnet innstilling for sine forslag og valg av kandidater. Innstillingen
skal inneholde relevant informasjon om kandidater til valg og organenes sammensetning.
Innstillingen skal også inneholde en beskrivelse av hvordan valgkomiteen har utført sitt arbeid.
Valgkomiteens innstilling skal være i henhold til NIFs lov §§ 2-4 (Kjønnsfordeling), 2-5, 2-6 og 2-7
(valgbarhetsreglene) og de til en hver tid gjeldende retningslinjer gitt i medhold av disse
bestemmelsene.
I tillegg til å følge kravene som ligger i NIFs lov og andre gjeldende retningslinjer, må valgkomiteen
sørge for at en bredde av medlemsmassen er representert i innstillingen. Det skal etterstrebes
kjønnsbalanse og variasjon i alder og etnisitet i innstillingen, samt en geografisk spredning blant
kandidatene i innstillingen. Valgkomiteen skal både vurdere kandidater nominert fra organisasjonen
og selv oppsøke aktuelle kandidater. Det legges også til grunn at kandidatene valgkomiteen innstiller
vil være gode representanter for Norges Cricketforbund, både intern og eksternt.

2 Saksbehandlingsregler
Valgkomiteen er beslutningsdyktig når et flertall av medlemmene er tilstede. Samtlige medlemmer
skal så vidt mulig gis anledning til å delta i behandlingen.
Møter i valgkomiteen avholdes etter innkalling fra lederen, og dessuten når to eller flere
medlemmer, styrelederen eller daglig leder ber om det. Valgkomiteens leder har hovedansvar for
komiteens arbeid.
Fra komiteens møter skal det føres protokoll som underskrives av de tilstedeværende medlemmer.
Valgkomiteen skal innhente de opplysninger fra Norges Cricketforbunds medlemmer og eventuelt
administrasjonen som anses relevante. Herunder vil inngå kontakt med Norges Cricketforbunds styre
og andre av Norges Cricketforbunds organer for å kunne vurdere behov for endringer i styrets og
andre organers sammensetning.
Valgkomiteen kan kun avgi én samlet innstilling. Ved uenighet skal flertallets innstilling legges til
grunn.
3 Behandling av valgkomiteens innstilling
Valgkomiteens innstilling til årsmøtet bør tilgjengeliggjøres i god tid før årsmøtet. Fortrinnsvis bør
innstillingen vedlegges sammen med innkallingen til årsmøtet. Komiteens leder, eller den han/hun
måtte bemyndige, fremlegger innstillingen for årsmøtet.
****

Sak 8: Valg
Sak nr.

8

Forslag til lovendring:

Norges Cricketforbunds ekstraordinære forbundsting 2018

Fra:

Styret i Norges Cricketforbund

Tittel på forslag:

Valg av valgkomité

Forbundsstyret fremmer følgende forslag til sammensetning av valgkomité:
1. Leder:
2. Medlemmer:
3. Varamedlem:

Afaaq Khan
Elisabeth Gundersen og Mohammad Fiaz
Lauren Celeste Burger

Sak 9: Informasjonssaker
Sak 9.1 Prosess frem mot ordinært forbundsting
Styreleder informerer.
Sak 9.2 Ny strategi for Norges Cricketforbund
Styreleder og generalsekretær informerer.
Sak 9.3 Cricketballer 2019
Administrasjonen informerer.
Sak 9.4 Scorerpanel 2019
Administrasjonen informerer.

