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Informasjon om fremdrift
Det vises til e-post fra Tanveer Ahmad Chaudry til Inge Andersen i Norges idrettsforbund den
22. april 2016, med påfølgende korrespondanse hvor Chaudry etterspør informasjon om
fremdriften i kartleggingsprosessen av cricketforbundet. Det vises også til brev den 27. april
2016 fra advokat John Christian Elden hvor det fremgår at han nå representerer det avsatte
styret i cricketforbundet og derfor vil holdes orientert om korrespondanse i saken.
Som kjent overtok idrettsforbundet administrasjonen av cricketforbundet den 5. april 2016.
Idrettsforbundet, det forhenværende styret i cricketforbundet samt generalsekretær avholdt
møte samme dag, og fulgte opp dialogen vedrørende situasjonen i møte den 13. april 2016.
I dette møtet var det enighet om at det skulle foretas en uavhengig kartlegging av
organisatoriske og økonomiske forhold i cricketforbudet og at idrettsforbundet skulle
engasjere en uavhengig tredjepart til å foreta slike undersøkelser. Idrettspresident Tom Tvedt
og Tanveer Ahmad Chaudry informerte om dette på lagledermøtet 19. april 2016.
Idrettsforbundet har engasjert BDO til å foreta en kartlegging slik det var enighet om i møtet
den 13.april 2016. BDO har informert idrettsforbundet om at de i første omgang vil
gjennomføre samtaler med personer som de mener vil kunne bidra med relevant informasjon i
forundersøkelsen, herunder Tanveer Ahmad Chaudry. Forutsatt at alle er tilgjengelig for
samtaler er planen at disse vil være gjennomført innen 14 dager. Deretter vil idrettsforbundet
få fremlagt en foreløpig rapport og plan for det videre arbeidet.

Dette til informasjon.

Med vennlig hilsen
Norges idrettsforbund
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Siri Grønborg C istensen
advokat
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advokat
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