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Oppnevning av arbeidsutvalg for Norges Cricketforbund
Norges Cricketforbund (NCF) ble satt under administrasjon av Norges Idrettsforbund 5. april 2016.
Idrettsstyret vedtok 10. mai 2016 å ivareta den formelle styrefunksjonen for NCF inntil videre. De
pågående undersøkelsene i regi av Idrettsstyret har tatt tid, og NCFs organisasjon har et reelt behov
for et aktivt styringsorgan inntil situasjonen er avklart og normalisert.
Idrettsstyret har vurdert spørsmålet om å opprette et interimsstyre, men ser det som riktig å
opprettholde sin rolle som formelt styre for Cricketforbundet så lenge undersøkelsene pågår.
Idrettsstyret oppnevner i stedet et arbeidsutvalg for Cricket, som rapporterer til Idrettsstyret.
En slik oppnevning er hjemlet i NIFs lov § 2-3 (3), som sier at «overordnet organisasjonsledd kan,
når det foreligger særlige grunner, overta administrasjonen av underordnet ledd og oppnevne
personer til nødvendige tillitsverv.» NIF oppnevner herved følgende arbeidsutvalg:
Leder:
Oddvar Johan Jensen, 2. visepresident i NIF.
Medlem: Seniorrådgiver Per Otto Furuseth, tidligere generalsekretær i Norges Håndballforbund.
Medlem: Inkluderingskonsulent Janne Cecilie Hafskjold, Drammen Idrettsråd.
Arbeidsutvalget for Norges Cricketforbund skal, på vegne av Idrettsstyret, lede Norges
Cricketforbunds virksomhet i tråd med NIFs og særforbundets lover, herunder utøve forbundets
myndighet som høyeste faglige myndighet på sin idretts område, og påse at forbundet utvikler sin
aktivitet, organisasjon og økonomi i tråd med NIFs lov og føringer. Arbeidsutvalget skal følge opp
at særforbundet imøtekommer de krav og utfordringer særidrettens medlemmer, norsk idrett og
internasjonal idrett stiller. I spørsmål av overordnet karakter, og i saker som gir varige bindinger av
vesentlig betydning, skal Arbeidsutvalget informere Idrettsstyret før man forplikter forbundet.
Arbeidsutvalget skal gi en statusrapport til Idrettsstyret på hvert styremøte, så lenge Norges
Cricketforbund er under administrasjon.
Alle henvendelser til arbeidsutvalget skal skje via skriftlig korrespondanse til forbundskontoret
(Admin@cricketforbundet.no eller Norges Cricketforbund, Sognsveien 73, 0855 Oslo).
Med vennlig hilsen

Tom Tvedt
Idrettspresident

Øystein Dale
Assisterende generalsekretær

