
 

Protokoll fra styremøte nr. 10 

Tidspunkt; Mandag 28. november 2022 kl. 16:30-19:30 

Sted; Møterom 2044, Ullevål stadion + MS Teams 

 

Deltakere; 

Styreleder Shahbaz Tariq 

Styremedlem Moosa Ali Rashid (Teams) 

Styremedlem Yousuf Gilani (Teams)     

Styremedlem Harpal Singh Sidhu (Teams) 

 

Meldt forfall; 

Styremedlem Bijeyata Kumari  

 

Fra administrasjonen og ev. gjester; 

Generalsekretær (GS), protokollfører Trond Søvik 

 

Styret var vedtaksført med 4 stemmeberettigede. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sak Tittel og orientering 
78/22 Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll 

Innkalling og sakliste ble godkjent. Det var ingen saker til eventuelt. Ingen 
habilitetsinnsigelser ble reist ved møtestart. Protokoll 09 samt e.o. styremøte 6. 
november er godkjent/signert pr. e-post og utlagt på nettsidene. 
 

79/22 Tiltak for å sikre spillerlisenser 
GS redegjorde for administrative grep for å sikre at klubber ikke kan registrere 
spillere uten å ha løst lisens for neste sesong.  
 
Styret fattet følgende enstemmige 
 
Vedtak  
Orienteringen tas til etterretning. Adm. holder styret orientert om status i det videre. 
 

80/22 Puljer i qualifying  
I 2022 var det én pulje i qualifying divisjon og styret ble bedt om å avklare om dette 
skal fortsette eller om det skal være to puljer i det videre. Styret behandlet saken og 
fattet følgende enstemmige 
 
Vedtak 
Unntaket for 2022 videreføres ikke. Det skal være to puljer for 2023 iht. 
spillereglement (§6.6.5). 
 

81/22 Årsavslutning 
Det har oppstått flere usikkerhetsfaktorer knyttet til gjennomføring av årsavslutning. 
Styret behandlet saken og fattet følgende enstemmige 
 
Vedtak 
Årsavslutningen utsettes og splittes i to; ett barnearrangement før sesongoppstart 
og et ordinært arrangement for sesongene 2022 og 2023 etter sesongslutt. 
 

82/22 Skade på anseelse/omdømme 
Saken er unntatt offentlighet.  
Styret behandlet saken og fattet følgende enstemmige 
 
Vedtak 
Styret fremmer en anmodning om påtale til påtalenemnda.  
 

83/22 Møteplan 2023 + videre drift av komiteer/utvalg 
GS fremla forslag til møteplan samt videre drift av komiteer/utvalg. 
Styret behandlet saken og fattet følgende enstemmige 
 
Vedtak 
Møteplanen godkjennes inkl. dato for forbundstinget 30. april -23. Eksisterende 
komiteer/utvalg videreføres inntil videre. 
 

84/22 Landslagsopplegg 
GS fremla en orientering om landslagsopplegget innenfor de eksisterende rammer 
og inviterte styret til å komme med sine refleksjoner og innspill. Presidenten utfylte 
med foreløpige tanker rundt sammensetning av ressurspersoner og mulig framdrift. 
 
Styret behandlet saken og fattet følgende enstemmige 

http://www.cricketforbundet.no/forbundet/nedlasting/styremoteprotokoll-2022


 

 
Vedtak 
President igangsetter en evalueringsprosess ift. fremtidig landslagsstruktur, med 
bistand fra GS, og lander revidert struktur for landslagsopplegget.  
 

85/22 Planer/budsjett 2023 
Rammer og føringer for planarbeid og budsjett ble diskutert.  
Styret behandlet saken og fattet følgende enstemmige 
 
Vedtak 
GS bes om å utarbeide forslag til langtidsplan og langtidsbudsjett til styrets senere 
behandling, basert på styrets signaler fra dette møtet hvor særlig følgende områder 
trekkes fram (ikke prioritert rekkefølge): 

- Innendørsfasiliteter 
- Barn og unge (ettervekst) 
- Vedlikehold, honorering, utstyr m.m. 

 
86/22 Orienteringssaker  

• Regnskap pr. oktober ble presentert. Økonomien er sunn. 

• Klubber som har blitt strøket som medlem av NCF/NIF med hjemmel i NCFs lov 

§4; Grønland CK, Lillestrøm CK og Bergen Vest CK 

• Bymiljøetaten, møte med President og GS 23. november. Presidenten 

orienterte. 

• CricClubs (CC) utbedringer ble det framlagt skriftlig redegjørelse for. 

• Vedtaket under sak 104/21 tas opp på neste styremøte. 

• Cricket.no, Presidenten følger opp ved anledning. 

• Revisjon av spillereglement er utført av adm. og utsendes på høring. 

• Sesong 2023 kampplan vil bli påbegynt umiddelbart etter dette styremøtet. 

• Idrettsgallaen avholdes på Hamar 7. januar 2023.  

• President og visepresident utgjør styrets ledelse og naturlig arbeidsutvalg 

sammen med GS og vil forberede saksliste/saker til styrets møter. 

Styret behandlet o-sakene og fattet følgende enstemmige 
 
Vedtak 
Orienteringssakene tas til etterretning. Yousuf representerer NCF på idrettsgallaen. 
 

  


