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Protokoll fra ordinært styremøte 

 

Sted:    Idrettens Hus - Ullevål Stadion 

Dag/dato:   Mandag 07.Desember 2015 

Varighet:   17.30 – 19.30 

Tilstede styret: Tanveer A. Chaudry (TC), Fozia Ahmad (FA), Owais Mahmood (OM), 

David Kuhlwilm (DK), ),  Atta Ul Aziz (AA),  

Tilstede fra adm.: Shahzad S. Salim (IL) 

Forfall: Sadaf Raja (SR) , Ikhlaq Khan (IK), John Tvedt (JT), Nasar Bhatti (NB ), 

Mirza Taimoor Saqlain (TS) 

 

Dagsorden 

Sak 120   Godkjenning av innkalling og saksliste 

   Vedtak: 

   Styret godkjente innkallingen og saksliste. 

Sak 121   Signering av protokoll fra styremøte 10.11.15 

   Vedtak:  

Utsettes til neste styremøte grunnet frafall på GS.  

Sak 122   Komitémandater 2016 

Styret gjennomgikk nåværende mandater for å diskutere eventuelle 

endringer som må foretas for 2016.  

Vedtak: 

 Styret har godkjent mandater for 2016, men ønsker samtidig å ta opp saken 

på neste styremøte. Dette for kvalitetsikre noen av punktene i mandatene.  

Sak 123 Toppidrett cricket på Bjerke VGS 

Fozia Ahmad opprettet kontakt med skolen som var interessert i et 

samarbeid med NCF om å opprette cricket som fag på skolen. 

IL og GS har vært med i møtene med skolen. 
Man vil få karakter i faget som teller like mye som alle andre fag. 
5 timer praktisk cricket pr. uke (mandag og onsdag morgen) hvor man 
kan komme opp i eksamen. 
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For at dette skal bli realitet må det lages en kontrakt som beskriver 
bruk av NCA og utendørsanlegg på dagtid og finansiering av 
cricketlærer (i samarbeid med Bjerke). 
Dette vil være historisk i Norge, cricket som et toppidrettsfag, en 
modell som kan videreføres til andre skoler. 

  

Vedtak: 

 Styret vedtok finansiering av cricketlærer i samarbeid med Bjerke. Det ble 
også vedtatt å utarbeide en kontrakt som beskriver bruk av NCA og 
utendørsanlegg på dagtid.  

 

Sak 124   Ansettelse av ny generalsekretær  

Det ble lagt ut stillingsannonse på cricketforbundet.no, JobbSafari og 

Finn.no med søknadsfrist 15.11.2015. 

  
I perioden kom det inn fjorten søknader med variert erfaring og 
utdanning, disse søknadene har vært tilgjengelig for styret i DROPBOX 
hvor detaljer kan leses. 
Iht. styrevedtaket i sak 110 ble det valgt ut kandidater til 1.gangs 
intervjuer, seks personer ble valgt ut. Personene ble valgt ut med 
bakgrunn i sine søknader, hvordan de oppfyller kriteriene i 
søknadsteksten og inntrykket av deres personlighet som meget viktig 
for å stå i en slik stilling som generalsekretær i Cricketforbundet er. 
Kandidatene hadde variert utdanning, ledelseerfaring og 
idrettsbakgrunn.  
Intervjuene ble gjennomført 24.11.15, det ble satt av 1 time pr. 
kandidat hvor hovedfokuset var å bli kjent med kandidatene. Det ble 
benyttet ansettelseverktøy fra NIF i denne intervjurunden. 
John Tvedt, Tanveer Chaudry og Owais Mahmood ble invitert til å delta 
på intervjuene, Owais Mahmood deltok. 
Ut fra 1.gangs intervjuene ble det valgt tre kandidater med videre til 
2.gangs intervjuene. 
Alle tre kandidatene har ledelseerfaring fra idretten, enten som frivillig 
eller ansatt, to av kandidatene er ansatt i idretten i dag og kjenner 
idrettsnorge svært godt. 
2.gangs intervjuene ble gjennomført 01.12.15, Owais Mahmood var 
tilstede sammen med GS.  
Dette siste intervjuet var hovedfokus kjennskap til norsk idrett, løsning 
av konkrete cricketutfordringer og case med forberedelse og 
presentasjon. 
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Begge kandidatene løste dette på en god måte, men en kandidat skilte 
seg tydelig ut. 

  
Innstilling: 
Kandidaten Morten Bruun Evensen ble innstilt som generalsekretær i 
Norges Cricketforbund: 
Viste god innsikt i norsk idretts mekanismer. 
Han kjenner godt til samhandlingen profesjonelle og frivillige. 
Imponerte i tilnærmingen til de utfordringer cricket står overfor. 
Reflektert og fornuftig. 
Tydelig i sitt lederskap, men har fokus på involvering. 
Idrettslederutdanning og siviløkonomiutdanning. 
Jobbet i norsk og amerikansk i idrett i 10 år. 

 
 Vedtak: 
 
 Styret støtter innstillingen. Owais Mahmood og GS skal ta seg av 

kontraktsforhandlinger med Morten Bruun Evensen.   
 

Sak 125   Status ansettelse av sportssjef 

Intervjuene starter tirsdag 08.12.2015. Det har kommet inn rundt 40 
søknader. Syv av disse er plukket videre til førstegangsintervjuer. 
David og GS utarbeider plan for intervjuene. 
 
Vedtak: 
 

 Styret tok orienteringen til etterretning.  
 

Sak 126   Organisering av administrasjon frem til ny GS er på plass 

De to kandidatene det står i mellom har begge 3 måneders oppsigelse. 
I perioden fra januar til april er det endel som må gjennomføres. 
Rapporteringer, forbundsting, søknadsprosesser, opptak av lag, sette i 
gang komiteer, implementering av ny hjemmeside, lønn, regnskap osv. 
Det som er av absolutt nødvendige oppgaver er rundt en 50-60% 
stilling, og da gjøres et minimum av det man absolutt må gjøre. 
GS har vært i kontakt med Kashif ift. om han kan holde i dette, noe han 
ikke vil gjøre alene, men han kan være med å dele på dette, han kan ta 
på seg 20 %. 
Følgende forslag ble diskutert: 
IL sin stilling økes til 60 % for å ta unna noe av det GS skulle ha brukt 
tid på. (01.01.15 til 31.03.15) 
Kashif ansettes i en 20 % stilling. (01.01.15 til 31.03.15) 
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GS kan mulig bidra med 20 % på kveldstid for å bistå Kashif og lære 
opp ny GS i en måned (01.01.15 til 30.04.15). Det kom også forslag om ny 
GS ved mulighet også kunne starte å jobbe i 20% stilling slik at han også 
kunne få opplæring. 

 
 

Vedtak: 
 

 Styret vedtok forslaget nevnt over, men dette avhenger av en avklaring med 
personer nevnt i forslaget over.  

 
 
Sak 127   Eventuelt 

127 - 1    Retningslinjer for opptak av nye lag  
 

Styret drøftet lenge prioriteringsliste for opptak av nye lag til seriespill.  Det 
var hovedsakelig diskutert om NCF skulle gi førsteprioritet til B- lagene eller 
lag utenbys. 
 
Vedtak: 
Styret vedtok at B- lag og lag utenbys skulle prioriteres.  
Styret vedtok et kvotesystem ved opptak til seriespill for å balansere opptak 
av B- lag og lag utenbys. 
Dersom det både er lag utenbys og B- lag som søker skal 50% av lag som 
opptas være B- lag og 50 % utenbys lag. 
Videre skal B- lag med stor andel barn og unge prioriteres og utenbys lag fra 
byer hvor det ikke deltar noen klubber fra prioriteres. Hvis flere klubber 
oppfyller punktene over skal ansinitet vektlegges. 

 
127 -2    Drøftelsesmøte med advokaten til UL. 
 

Oppsigelsen NCF har gitt til UL viser seg og ikke være helt korrekt, og dermed 
ikke gyldig. UL er kalt inn til Drøftelsesmøte av NCF hvor advokaten til UL vil 
være tilstedet.  GS slutter 01.01.2016, mens møte er satt 06.01. Styret måtte 
vedta hvem som skulle være representert på dette møte fra NCF.  

 
Vedtak  
Styret vedtok at dersom Espen takker ja til 20% stilling at han deltar på dette 
møte. Dette fordi Espen er mest kjent med denne saken. Ingen av 
styremedlemmene på møte hadde anledning til å delta. 

 
127- 3   Lister for dommerhonorarer og overganger 
 

IL tok opp en sak om manglende lister fra DK og KK. Disse listene er 
nødvendig for utbetaling av dommerhonorarer og overganggebyrer til 
klubber. Noen av komitene mener at dette ikke er deres ansvar,  men 
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mandatene er veldig klare på at det er DK og KK som har ansvaret for 
utarbeide disse listene.  

 
Vedtak  
Administrasjon må ta et møte med komitene. Hvis enkelte 
komitémedlemmer ikke er villig til å gjøre jobben må de andre medlemmene 
gjøre dette. Dersom hele komiteen ikke påtar seg oppgaven må dette falle 
under administrasjonen.  
 
Styret ønsker ved eventuell det siste tilfelle (hvor komitemedlemer ikke er 
villig til å gjøre jobben i henhold til deres mandat) navn på kandidater som 
ikke er villig til å gjøre jobben i henhold til mandatet de er gitt av NCF. Dette 
vil da tas med i vurdering av komiteer for 2016 som skal vedtas på neste 
styremøtet i Januar. 
 

     
 

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) 


