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Protokoll fra ekstraordinært styremøte 

 

Sted:    Idrettens Hus - Ullevål Stadion 

Dag/dato:   Tirsdag 07.april 2015 

Varighet:   17.30 – 19.30 

Tilstede styret: Tanveer A. Chaudry (TC), Ikhlaq Khan (IK), Fozia Ahmad (FA), David 

Kuhlwilm (DK), Owais Mahmood (OM), John Tvedt (JT) 

Tilstede fra adm.: Espen A. Johansen (GS) og Shahzad S. Salim (IL) 

Forfall: Nasar Bhatti (NB ), Sadaf Raja (SR), Mirza Taimoor Saqlain (TS), Atta 

Ul Aziz (AA) 

 

Dagsorden 

Sak 035   Godkjenning av innkalling og saksliste 

   Vedtak: 

   Styret godkjente innkallingen og saksliste. 

Sak 036   Signering av protokoll fra styremøte 18.03.15 

   Vedtak: 

Styret signerte protokollen fra 18.03.15. Styremedlemmer som ikke var 

tilstede signerer ved neste anledning. 

Sak 037   Opptak av lag til 4.divisjon 2015 

Grunnet at to lag fra 4.divisjon har trukket seg i forkant av sesongen skal ett 

lag fra introligaen flyttes til 4.divisjon. 

Det ble gjort et grundig arbeid ved opptak til introligaen, dette ble brukt som 

grunnlag for en del av diskusjonen, i tillegg så styret på tidligere deltakelse i 

serie/turneringer, ansiennitet, klubblokasjon med tanke anleggsutvikling og 

rekruttering. 

Det er tatt høyde for retningslinjer og tidligere bestemmelser ble diskutert. 

Flertallet i styret var av den mening at forutsetningene er endret med 

etablering av introliga som spilles etter leagueprinsippet og kvalifiserer til 

opprykk. Lagene som har ønsker å spille har fått plass i introligaen og er 

ivaretatt. Med innføring av introliga må retningslinjer for opptak av lag 

gjennomgås for å se på evt. tilpasninger til nye forutsetninger og dages 

situasjon.  

http://www.cricketforbundet.no/index.php
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Vedtak: 

Styret vedtok at Lillestrøm Cricket Klubb skal spille 4.divisjon 2015 og at 

introligaen da skal gjennomføres med 6 lag. 

Sak 038 Groundsman og vedlikehold NCA 

NCF lyste ut stillingen som groundsman i vinter 2014 og mottok to søknader. 

To søknader kom inn hvor en var aktuell. Den aktuelle er ikke tilgjengelig før i 

midten av mai, noe som gjør at NCF må se på andre løsninger. 

Det kom innspill fra styret om at man bør se på en helhet for både 

groundsman og NCA. Dette ble diskutert og man kom frem til at man bør ha 

flere personer å spille på slik at man ikke er sårbar på alle anlegg NCF 

disponerer. 

Vedtak: 

Styret vedtok at administrasjonen skal utarbeide to forslag til styremøte 

15.april som ivaretar drift av baner og vedlikehold av NCA. 

Sak 039   Eventuelt 
 

Tre saker ble tatt opp på eventuelt 
 
Sak 039-1 Komiteer 2015 
Sak 039-2 Kampplan – rutiner og frister 
Sak 039-3 T20 format 

 
Sak 039-1  Komiteer 2015 
 
   Det er lyst ut ledig komiteplasser. 
   Konkurransekomiteen: vara 
   Dommerkomiteen: medlem og to vara 
   Uttakskomiteen: leder og vara 
 
   Det er kommet inn søknader til konkurransekomiteen og dommerkomiteen: 

Som vara i konkurransekomiteen søkte Bilal Anwar 
Som medlem i dommerkomiteen søkte M. Rizwan Younas og Kamran S. Sadiq 
Som vara i dommerkomiteen søkte Afaaq Khan 
 
Det ble tatt opp at lederen i uttakskomiteen har trukket seg og at ett av 
medlemmene er utenlands uten mulighet til å gjøre en jobb. Styret viste sin 
bekymring for slike scenarioer og ønsket klarere retningslinjer på at NCF 
sikrer seg at medlemmer som takker ja til et verv vet sitt ansvar og evt. 
konsekvenser ved brudd på dette. 
 

http://www.cricketforbundet.no/index.php


   
                                                                                                              Org. Nr: 989 705 377                    
 

Det ble også diskutert behovet for en uttakskomite når man har en 
landslagstrener på full stilling. Argumentene for en fortsatt uttakskomite er 
for å skjerme treneren for presset, treneren skal skape en sammensveiset 
gjeng og vinnerkultur. En uttakskomite skal være helt uavhengig og kunne 
observere spillere på flere arenaer, de er også en del av et system som står 
for kontinuitet.  
 
Vedtak: 
 
Styret vedtok at Bilal Anwar blir vara i konkurransekomiteen, Kamran S. Sadiq 
som medlem i dommerkomiteen og M. Rizwan Younas og Afaaq Khan som 
vara i dommerkomiteen. 
 
Styret ønsker en gjennomgang av systemet rundt uttakskomiteen, 
retningslinjer og konsekvenser for brudd på disse. 
 

Sak 039-2  Kampplan – rutiner og frister 
 

Kampplanen 2015 er forsiktet, mandatet sier publisering 15.mars, men på 
grunn av mange nye personer og manglende datoer fra banefordelingsmøter 
og kommunale arrangement har det blitt utsettelser. 
 
Vedtak: 
 
Styret vedtok at rutinene rundt kampplan skal gjennomgås og at det skal 
implementeres i NCF årshjul. Styret ønsker at det settes opp en oversikt over 
når man får svar fra kommune og når banefordelingsmøter avvikles slik at 
rutiner kan justeres etter dette. 
Styret påpekte viktigheten av at kampplanen ferdigstilles asap. 
 

Sak 039-3  T20 format 

 

Det er tidligere vedtatt at T20 skal spilles som knockout pga utfordrende 

banekapasitet. 

Grunnet færre lag i introligaene er det nå mulig å gjennomføre T20 tilnærmet 

som tidligere, men kvartfinaler må fjernes. 

 

Vedtak: 

 

Styret vedtok å gjennomføre T20 som tidligere, men kvartfinaler fjernes for å 

få plass i kampplanen. Styret vedtok avgiften til kr. 2000,- 
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Signering: 

 

 

 

-------------------------------   -------------------------------   -----------------------------

Tanveer A. Cahudry (president) Ikhlaq Khan (visepresident)  John Tvedt 

 

 

 

-------------------------------   -------------------------------   ----------------------------- 

Fozia Ahmad    David Kuhlwilm   Nasar Bhatti 

 

 

 

-------------------------------   -------------------------------   ----------------------------- 

Owais Mahmood   Sadaf Raja (1.vara)           Taimoor Saqlain (2.vara) 

 

 

 

-------------------------------   

Atta Ul Aziz (3.vara) 
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