
 
 

Protokoll 

Styremøte 8, 2018 

Norges Cricketforbund 

Dato: Onsdag 05.09 2018, kl. 16:30 – 20:00 

Sted: Idrettens Hus, Ullevål Stadion 

Tilstede:  

Sondre Sande Gullord  Styreleder  

Nora Sperre Vangsnes  Styremedlem 

Roar Bogerud   Styremedlem 

Janne Cecilie Hafskjold  Styremedlem 

Gry Bruaas   Generalsekretær 

 

Sak 39, 2018 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 

Vedtak: 

Styret vedtok å godkjenne innkalling og saksliste. 

 

Sak 40, 2018 Godkjenning av protokoll   
 

Vedtak: 

Styret vedtok å godkjenne protokoll fra forrige styremøte.  

 

Sak 41, 2018 Sportssjef 
Avtalen mellom Norges Cricketforbund og sportsleder Muhammad Haroon går ut 31.12.2018, og 

ansettelsesavtalen vil ikke forlenges utover 2018. Stillingen vil lyses ut åpent, slik at alle interesserte 

gis mulighet til å søke. Norsk idretts og ICCs føringer for en god toppidrettsstruktur og -kultur vil 

legges til grunn. 

 

Vedtak: 

Styret ga generalsekretæren, i samråd med styreleder, fullmakt til å utarbeide stillingsannonse og 

gjennomføre ansettelse til stillingen som Sportssjef i Norges Cricketforbund, i henhold til budsjett og 

de innspill som fremkom i møtet. 

 

Styret ba også om at ICC rådspørres i prosessen, for å sikre et veivalg i tråd med utviklingen av 

internasjonal elitecricket. 

 

 

 



Sak 42, 2018 Sammensetning Anleggsutvalget 
Etter en grundig gjennomgang og evaluering av utvalgets sammensetning, har NCF i samråd med 

utvalgets medlemmer - både i felleskap og individuelt, kommet frem til en ny sammensetning, som 

med godt samarbeide skal sette fokus på NFCs videre anleggsutvikling. 

 

Vedtak: 

Styret vedtok følgende sammensetning av Anleggsutvalget for Norges Cricketforbund: 

o Damon Crawford (leder) 

o Amjad Munir 

o Stanley Seneviratne 

o Generalsekretær Gry Bruaas 

 

Utvalgets leder gis sammen generalsekretæren fullmakt til å supplere utvalget med opptil 2 personer.   
 

Sak 43, Mandat Anleggsutvalget  
Administrasjonen utarbeidet i forkant av styremøtet forslag til mandat til Anleggsutvalget for 2018. 

Forslaget til mandat er utarbeidet sammen med utvalgsleder Damon Crawford.. 

 

Vedtak: 

Styret vedtok det fremlagte mandatet for Anleggsutvalget, og ba generalsekretæren om å publisere 

mandatet på Norges Cricketforbunds nettsider. 

 

Sak 44, 2018 Klage fra Trondheim Cricketklubb 
Norges Cricketforbund har mottatt en klage til styret fra Trondheim CK vedrørende avvikling av årets 

U-19 serie og allokering av dommere. De påpeker uheldige hendelser vedrørende dommerkapasitet 

og oppmøte, som ikke er offisielt seriespill verdig. 

 

Vedtak: 

Det er av spesielt stor betydning for styret at det er gode og forutsigbare rammer rundt barne- og 

ungdomsseriene under Norges Cricketforbund. Styret ba administrasjonen og Dommerkomiteen om å 

komme tilbake til styret og Trondheim CK med en kort redegjørelse knyttet til forholdene Trondheim 

CK påpeker, samt informasjon om igangsatte og eventuelt planlagte tiltak.  

Styret ba videre generalsekretæren om å komme tilbake til styret i årets siste styremøte med en 

handlingsplan for å øke deltakelsen i, og sikre bedre rammer rundt, NFCs barne- og ungdomsserier. 
 

 

Sak 45, 2018 Orienteringssaker  

 
1. Personell  

Generalsekretær redegjorde for nåværende og fremtidig prosess for ytterligere bemanning i 

administrasjonen. Pågående evaluering av eksisterende ressurser vil gi et godt grunnlag for å 

finne rett bemanning og team som i felleskap skal utvikle norsk cricket videre. Prosessen vil 

bli sett i sammenheng med ansettelse av ny sportssjef. 

 



2. Ekstraordinært Ting 

Styreleder redegjorde for videre prosess frem mot et ekstraordinært ting. Så snart fullmakt 

fra Idrettsstyret foreligger, kan styret og administrasjonen starte prosessen mot 

gjennomføring av ekstraordinært særforbundsting. 

 

3. Oppgradering av Stubberudmyra 

Generalsekretær informerte og oppdaterte om utbedring av baneforholdene på 

Stubberudmyra og kostnadene knyttet til dette, samt prosessen videre mot ferdigstillelse.   

 

4. NM-veka 2018 

En gjennomgang av erfaringene høstet under avvikling og deltakelse. Erfaringer fra 2018 er 

nedtegnet for bearbeiding og planlegging mot deltakelse i 2019. 

 

Seertall på NRK med oppmerksomheten rettet mot cricket: 

49.000 seere i gjennomsnittet under hele finalen. Under NRKs kveldssendingen med 

Klemetsrud tilstede, var det registrert 262.000 seere.  

 

NM-veka 2019 avvikles i Stavanger 26.- 30. juni 2019. 

 

5. Anleggsprosesser 

Styreleder og generalsekretær informerte om pågående og fremtidige prosesser og 

målsettinger.     

 

6. Sesongavslutning 2018 

Generalsekretær informerte om pågående planlegging av årets sesongavslutning og 

omfanget av denne. 

 

7. Barne- og ungdomsserien 

I evalueringsprosessen i etterkant av sesongen 2018 ønsker NCF og inkludere samtlige 

deltakende lag. Vi vil ta med oss alle erfaringer og tilbakemeldinger i videre planlegging, slik 

at ungdomsserien 2019 blir både forutsigbar og spennende. 

 

8. Takt og tone i Norsk Cricket 

Styret ønsker å sette fokus på hvordan man skal forholde seg til ikke-konstruktive forhold og 

usunn dialog. Tema vil bli diskutert sammen med administrasjonen i forbindelse med neste 

styremøte.  

 

 

  


