
 
 
Protokoll ordinært styremøte torsdag 10. januar 2013  
Sted: Ullevål Stadion Sognsveien 73  
Kl: 18:00-21:00

 
Tilstede:  Safir Hayat (SH), Khalid Mahmood (KM), Sajjad H. Shah (SHS), Sheraz Aslam 

(SA), Rizwan Younas (RS), Omer Saddiqi (OS), Camilla Haider (CH) 
  Tariq Mir, Owais Mahmood, Usman Saeed 
 
Forfall:  Tone R. Larsen 
 
Admin: Yousuf Gilani, Generalsekretær (GS) 

 
Åpen halvtime: 

Tariq Mir møtte til åpen halvtime med spørsmål knyttet til 
Anleggskomiteen. Han påstod at det er noen styremedlemmer som ikke 
ønsker denne komiteen velkommen. Dette ble avkreftet på det sterkeste. 
Slike rykter faller på sin egen urimelighet. Ingen i styret trenerer denne 
komiteen.  
GS understrekte at alle komiteer må forankres i styret, NCF har en klar visjon 
med målsetting for Anleggskomiteen, dette er en viktig komite som vil få 
klart mandat ut i fra prosjekt som er planlagt.  
Tariq Mir var mindre fornøyd med kommunikasjon han har hatt med styret, 
det har vært variabelt med tilbakemeldinger, heretter vil all kommunikasjon 
foregå gjennom GS, med informasjon til styret.  

 Tariq Mir har i lang tid etterlyst hvorfor han ble fjernet som dommer etter 
kampen mellom Nord og Friends. Han har gjentatte ganger purret dette til 
Dommerkomiteen uten å få svar. GS følger dette opp og vil be RY ta denne 
saken opp i Dommerkomiteen og gi Tariq Mir svar på hans henvendelse.  

 Tariq Mir hadde spørsmål knyttet til stillingsutlysningen for 
Generalsekretær, han mente det var urimelig høye krav til stillingen, han 
lurte også på hvem som hadde skrevet utlysningen. Tariq Mir var kritisk til at 
SHS og SA skal foreta ansettelsen, han lurte på om de hadde noe erfaring 
med slikt grunnet deres bakgrunn.  

 GS informerte Tariq Mir om kriteriene er et minimum, hvis han ser lignende 
stillinger er kravet enda høyere. SHS og SA følger ansettelses prosedyrene.  

  

 
 
 



 
 
 
Sak 01  Godkjennelse av innkallelse og saksliste 
  Innkallelsen og sakslisten ble enstemmig godkjent. 

 
Sak 02  Godkjennelse av protokoll ordinært styremøte 12. desember 2012 

Protokollen ble enstemmig godkjent med merknad av SA vedrørende mail fra 
Stavanger, Tromsø og Bislett Ducks. Bislett Ducks fikk svar før møtet 12.12.12.  

 
Sak 03  Innkommet post 

GS orienterte styret om Oslo Idrettskrets og skrinleggingen Hasle linjen 
idrettshall. Eierne ønsker å satse på boliger.  
Peter Brett har startet forberedelsene til ICC T/20 England med to 
vennskapskamper i London. Turneringen starter 8. juli- 15 juli. 
Konkurransekomiteen har gitt uttrykk for manglende baner som resulterer i at 
2013 sesongen er i en kritisk fase. 
Utviklingskomiteen har ønsket om å få et møte med NCF, GS inviterte disse til 
møte 10. januar. Komiteen kunne ikke møte da leder Manzoor Nazar er i 
ulandet.  
GS orienterte styret om Post 3 midler, med viktige datoer. SA følger dette opp 
sammen med GS. 
GS informerte styret om budsjettforslaget fra Oslo Kommune 250.000 kr samt 
2. mill for prosjektering. GS sender henvendelse til Bymiljøetaten rundt disse 
midlene slik at NCF er en del av prosessen. Oslo Idrettskrets vil også følge 
dette opp. 
KM vil kontakte Akthar Chaudry for å arrangere et felles møte etaten og 
arbeidsutvalget.  

 
Sak 04  Økonomi 

SA orienterte styret om at pr 31.12.12 hadde NCF kr 172.000 på bok. 
Økonomirapport for november og desember har blitt levert IRK. 
Revisjonsberetning sammen med kontrollkomiteens rapport vil være klart 
innen 15. februar.  
KM etterlyste regnskap for loddsalget som ble foretatt under 
Sesongavslutningen. OS hadde dette ansvaret sammen med Mukhtar Chaudry 
og vil orientere styret om inntekter knyttet rundt loddsalget da Mukhtar 
Chaudry kommer tilbake fra utlandet.  

 
   



 
 
 
Sak 05  Årsberetning 

GS vil sende ut dokumenter til Forbundstinget innen fredag 15 februar. KM 
etterlyste konkret tilbakemelding fra komiteer og styret om hvorfor de ikke 
har levert inn sine årsberetninger. Dette skulle være klart til dagens møte. Kun 
Dommerkomiteen hadde send inn sin rapport.  

 
Sak 06  Søknad fra Strømsø Cricketklubb, vedr Champions League 

Styret behandlet søknaden til klubben vedrørende underskuddet de hadde i 
anledning Champions Leauge. Det var delte meninger om dette burde støttes 
da det var et initiativ foretatt av en klubb og ikke forbundet.  
Styret understreker at de ikke støtter slike tiltak i utgangspunktet, men velger 
å dekke halve underskuddet med maks beløp kr 7000,- dette begrunnes med 
at det for første gang var jentelag som deltok. Denne utviklingen er utvilsomt 
positiv for cricket i Norge.  
NCF ønsker samtidig å gratulere klubben med et godt gjennomført 
arrangement.  
Dette ble vedtatt mot 2 stemmer, 5 stemte for.  

 
Sak 07  Kampplan 2013 

Konkurransekomiteen er svært bekymret for status kampplan. De for ikke 
sesongen til å gå rundt da de mangler baner til 220 kamper. Kapasiteten er 
helt sprengt. Komiteen har sett for seg forskjellige alternativer til løsning. 
Dette vil bli endelig fastsatt i februarmøte. Styret ber komiteen om å lage 
ferdig kampplan med en fiktiv bane, alternativet blir å spille single serie mot at 
vi da også kan arrangere NM og andre turneringer.  
I medio februar vil NCF ha oversikt om vi får dispensasjon til å bruke 
Stubberudmyra som cricketbane i 2013. KK vil få denne informasjonen så fort 
vi vet mer.  
Det er blitt tatt opp 4 nye lag; Sandefjord, Strømsø B, Veritas og Drammen 
United. Det tas et forbehold om at KK for løst kampplan utfordringen før disse 
klubbene får spille organisert cricket. 
KK var representer ved Usman Saeed og Owais Mahmood, de ønsket 
tilbakemelding fra styret om hvordan overgangsreglen for 2013 skal 
håndteres. Det ble gjort klart at Spillereglementet for 2013 sesongen skal 
gjelde fra 2013 og har ikke tilbakevirkende kraft for 2012 sesongen.  

 
 



 
 
Sak 08  Komiteer 2013 

Komiteene skal konstitueres, i den anledning vil GS sende sms til alle 
medlemsklubber og oppfordre de til å sende inn kandidater til komiteene.  
AbuBaker Saddiq (Groruddalen cricketklubb) vil være klubbveileder og bistå 
klubber i søknader m.m. Dette bør klubbene benytte seg av.  

 
Sak 09   Styreseminar – oppdatering 07-10 mars London/ Lords.  

GS orienterte om seminaret, hele styret med vara samt ledere av komiteene 
vil være med. Dette seminaret vil bli kombinert med befaringstur for 
Bymiljøetaten og politikere. GS har vært i kontakt med en ekstern 
foredragsholder som vil snakke om Org. utvikling, komiteer, styret og 
administrasjon (Kjell Gabreil H) 
Styret er positive til dette. 

 
Sak 10  Manglerudhallen møte med leietakere 

Arbeidsutvalget ved SA, KM, RY og GS hadde møte med leietakerne. Det var 
fullt oppmøte. Møte var veldig konstruktivt og det var delte meninger om 
hvordan klubber syntes spilleforholdene inne i hallen var.  
Inter Oslo og United har ikke mottatt faktura for leie av hallen.  
Arbeidsutvalget kom til enighet sammen med klubbene om at de vil få en 
kompensasjon i form av 12 innendørs baller hver. Fakturaene må klubbene 
betale i sin helhet. Dette ble enstemmig godkjent av klubbene og 
arbeidsutvalget.  
Styret støtter dette forslaget enstemmig.  

 
Sak 11  Idrettsregistrering oppdatering klubber 

GS orienterte styret om at Astrid Johannsen ved Oslo Idrettskrets stiller seg til 
dispensasjon for å bistå klubber med idrettsregistrering. 
GS sender ny påminnelse til alle klubber om idrettsregistreringen. Fristen går 
ut 31 januar.  

 
Sak 12  Status ansettelse GS ved SA og SHS 

SA og SHS orienterte styret om prosessen, de har mottatt 3 søknader og vil 
foreta intervjurunder med alle. GS vil bli ansatt fra 01. mars 2013 i 100% 
stilling.  

 
 
 



 
 
Sak 13  Orientering møte mellom NCF og Oslo Idrettskrets 

KM og SHS hadde ønske om å arrangere et møte med Oslo Idrettskrets. SH og 
GS deltok på dette møte.  
Det ble satt opp punkter hvor NCF var tydelig på at kommunikasjonen med 
Bymiljøetaten ikke er god, dette vil Robert Gausen ta opp med etaten. Det vil 
bli tatt initiativ til et felles møte med Bymiljøetaten slik at prosessen rundt 
sesongs start går smertefritt.  
NCF har store utfordringer knyttet til baner, det ble spilt inn to konkrete 
forslag til Oslo Idrettskrets, de vil jobbe med disse.  
NCF blir ikke betraktet som inne idrett, det må søkes om dette for å bli 
vurdert. GS sender en søknad til Oslo Idrettskrets og ber om at NCF blir 
vurdert som inne idrett.  

 
Sak 200 Status Pakistan cricketboard (utsatt sak fra møte 12. desember) 

RY ønsket å presisere at det var PCB som ønsket at Norge skulle komme og 
ikke omvendt, brevet vi mottok av PCB virket som om det var Norge som ba 
om å få lov til å komme til Pakistan.  

  SA ønsket en redegjørelse for hvorfor det har blitt satt ut rykter om at det er  
noen styremedlemmer trenerer saken og prøver å ødelegge turen. Dette 
stemmer ikke. Det er viktig at alle er tydelig i hva som blir sagt og hvordan ting 
formidles.  
Siste mailen fra PCB er tydelig, de ønsker ikke at Pakistan skal komme på 
nåværende tidspunkt, ei heller vil de dekke noen kostnader for NCF slik det 
har blitt lovet av SH tidligere.  
SH orienterte styret om at han hadde fått lovnader av PCB om at de vil 
invitere NCF og dekke alle kostnadene men de har nå trekket seg fra dette.  
NCF tar saken til orientering og avslutter et eventuelt samarbeid med PCB. 

 
Sak 14  Eventuelt 

KM ønsket statusoppdatering vedrørende Olaløkka i Ullensaker med Sand IL, 
han etterlyser referat fra møte med de. Det er viktig at alle er orientert om 
slike møter.  

 
 
Møte slutt 21:45 
 


