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Protokoll 16, 2021                                                                                                                                                                                 
Norges Cricketforbund  

Dato: Onsdag 8. september 2021 
Sted: Via teams 

 
Til stede:                                                                                                                                                                       

Shahbaz Tariq    President                                                                                                                                                   
Neeta Sankholkar   Visepresident 
Moosa Ali Rashid   Styremedlem    
Yousuf Gilani          Styremedlem    
Bijeyata Kumari   Varamedlem 
Harpal Singh Sidhu  Varamedlem 
Gry Bruaas   Generalsekretær           
Erik Aas Andersen  Administrasjonen, sekretær 
Sondre Sande Gullord  Representant NIF styret, 52, 81 - 87  
Ole Jørstad   Representant NIF styret, 52, 55, 58, 81 – 87, 88 første del  

 
Ikke til stede 
Farial Safdar   Styremedlem                                                                                                                   
 
 

Sak 81, 2021 Godkjenning av innkalling og saksliste  
 
Vedtak: 
Styret vedtok å godkjenne innkalling og saksliste med de endringer som kom frem under møtet. 
 

Sak 82, 2021 Godkjenning av protokoll  
 
Vedtak: 
Protokoll fra styremøter 9, 11, 12,13, 14 og 15/2021 er tidligere sendt ut og godkjent per 
e-post. 
 
Sak 83, 2021 Besøk og tilstedeværelse av NIF representant 
 
Idrettsstyret har utnevnte en ny person til å overta kontaktansvaret overfor Norges Cricketforbund, 
da Sonde Sande Gullord som visepresident i NIF ikke lenger kan opprettholde dette vervet. Sondre 
overrakte stafettpinnen til styremedlem i NIF Ole Jørstad under styremøtet. 
 
Ole har lang fartstid med styrearbeid og andre roller i idretten på ulike nivå, og har i tillegg til 
Idrettsstyret vært både styremedlem, visepresident og toppdommer i Norges Håndballforbund, og 
har hatt og har sentrale roller i internasjonal håndball. Bakgrunnen fra håndballen vil utvilsomt være 
nyttig for utviklingen av Norges Cricketforbund all den tid det er mange organisatoriske likhetstrekk 
her ved det å organisere en lagidrett.  
 
Ole Jørstad tok oss gjennom sine erfaringer og engasjement. Han så frem til å bli bedre kjent med 
cricket og kunne dele av sine erfaringer i utvikling av norsk cricket. 
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Sak 84, 2021, Evaluering av rutiner og prosess for landslagets uttak. 
 
I 2019 ble Uttakskomite og tilhørende mandat implementert som et resultat av det vedtatte   
Delegasjonsreglement for Norges Cricketforbund. Etter erfaringer høstet i denne perioden, er tiden 
inne for en revurdering av prosessen knyttet til landslagsuttak.  
 
Styret var enstemmig i en gjennomgang og revurdering/reorganisering av prosesser for 
landslagsuttak og tilhørende mandat og støttet president Shahbaz Tariqs forslag om å opprette et 
arbeidsutvalg for oppgaven.  
 
Vedtak: 
Styret satt ned et arbeidsutvalg som skal gjennomgå eksisterende prosesser knyttet til landslagsuttak 
samt vurdere mulig reorganisering av disse. Arbeidsutvalget består av følgende styremedlemmer: 
Shahbaz Tariq, Neeta Sankholkar, Moosa Ali Rashid og Harpal Singh Sidhu. 
 
Første møte avvikles 29. september, 2021 i etterkant av ekstraordinært styremøte samme dag. 
 

 

Sak 85, 2021, Evalueringsplan sesong 2021 i hele organisasjon.  
 
NCF avholder årlig evalueringsmøter med komite og utvalg, i form av møter, skriftlige innspill og/eller 
spørreskjemaer. I tillegg har vi fortløpende gjennom sesongen registret erfaringer, innkomne innspill, 
utfordringer og muligheter.  
 
Styret ønsker i tillegg til den årlige evalueringsrunden å invitere til dialog med klubber på to nivå: 
 

• Klubber med organisert aktivitet for barn, unge og kvinner 

• Klubber med organisert aktivitet for voksne, herrer 
 
Dialogen skal tilpasses de ulike målgrupper ved fellesmøter og/eller digitale møter en-til-en, inkludert 
representanter fra styret og administrasjon. 
 
Vedtak: 
Styret vedtok å opprette en dialog med følgende grupper for erfaringsutveksling og innspill til 
tilpassinger og muligheter: 
 

• Klubber med organisert aktivitet for barn, unge og kvinner 

• Klubber med organisert aktivitet for voksne, herrer 
 
Styret ba generalsekretæren utforme et utkast til invitasjon og presenterer dette for styret før 
distribusjon. 
 

Sak 86, 2021, Etikette 
 
Erfaringer viser at det er på høy tid å ta en gjennomgang av den generelle etikette som dominerer i 
cricket miljøet. Inkludert ufine skriftlig henvendelser til NCF, samt publisering av kritikkverdige 
kommentarer på sosial medier. Det kan også vises til meget dårlig etikette i WhatsApp- kanalen til 
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dommere/scorere, med sjikane og tilhørende. Dette og mye annet hører ikke hjemme i idretten, 
uansett om det råder uenighet eller andre utforinger.     
 
I tråd med NCFs strategidokument og NIFs veileder for trakassering og vold, er det nå på tide å ta 
ansvar i egne rekker. Styret vil i første omgang oppnevne en arbeidsgruppe som skal ha i oppgave å 
gjennomføre et forarbeide, innhente informasjon, se på utfordringer og muligheter for deretter å 
involvere klubbene. Hvordan skal norsk cricket sammen finne løsninger på problemstillingene?  
 
Målet er en gjennomgang på et lagledermøte, der hele organisasjonen er representert. Her er det 
viktig å få alle med. 

 
Vedtak 
Styret satt ned en arbeidsgruppe som har fått i oppdrag å gjennomføre forarbeidet knyttet til 
gjeldende ukultur og manglende etikette. Arbeidsgruppen består av følgende styremedlemmer: 
Shahbaz Tariq, Neeta Sankholkar, Moosa Ali Rashid og Yousuf Gilani. 
 
Det forventes at arbeidsgruppen har en oppdatering til styret under styremøte onsdag 20. oktober, 
2021. 
 

Sak 87, ECL Playoff 
 
Som oppfølging til Sak 80, 2021 Sluttspill for T20, 2021 ECL Playoff, var det behov for en detaljert 
avklaring for retningslinjene rundt ECL 2021 Playoff. 
 
Vedtak 
Styret vedtok følgende retningslinjer for ECL playoff 2021: 

• Vinner av kamp får 4 poeng, uavgjort gir 2 poeng og ved tap og ikke fullført kamp gir 0 
poeng! 

• Ved likt antall poeng gjelder net run rate.  

• Lagene kan benytte de spillere de selv ønsker fra A- og B-lag som er spilleberettiget. 

• NCF står for baller 

• NCF står for dommer og scorer honorar via Visma 
 

Sak 88, 2021, SFF årsmøte 
 
Særforbundenes Fellesorganisasjon (SFF) har sitt årsmøte i september. President Shahbaz Tariq er 
registret som påmeldt. I hans fravær vil styremedlem Yousuf Gilani representerer Norges 
Cricketforbund den 14. september 2021. 

    
Sak 52, 2021 Delegasjonsreglement for Norges Cricketforbund – utsatt 
 
Formålet med delegasjonsreglementet er å gi en oversikt over hvilke lovpålagte oppgaver NCFs 
generalsekretær kan utføre på vegne av særforbundsstyret. Særforbundsstyret delegerer kun 
myndighet og ikke ansvaret for de lovpålagte oppgavene, og har gjennom delegasjonsvedtakene ikke 
frasagt seg retten til selv å utøve den delegerte myndigheten. delegasjonsreglementet er bygget på 
NIFs eget malverk for særforbund. NCF gjeldende delegasjonsreglementet samt NIFs møteplattform 
ut 2021 er tidligere delt med styret.  
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Vedtak: 
Styret vedtok å avvikle et ekstraordinært styremøte 29. september kl. 16:00 for gjennomgang og 
endelig vedtak av delegasjonsreglement for Norges Cricketforbund for tingperioden 2021-2023.   
 
I forlengelsen av møtet vil oppnevnte arbeidsutvalg avvikle sitt første møte i henhold til sak 84/2021. 
 
Representantene fra NIFs styret påpekte viktigheten av å ha et delegasjonsreglement vedtatt for 
gjeldende tingperiode og så snart nytt styret er konstituerte og ba styret prioritere behandlingen.  
 
 

Sak 55, 2021 Reisestøtte seriespill 2021 
 
Grunnlaget for revidert reisetilskudd er basert på kampplanen, antall reiser, avstand og påkrevd 
transportmiddel. Årets regionale avvikling har gitt redusert reiseaktivitet, der transportetappene er 
delt inn som følger: 
 

• Agder/Sandefjord 

o Hisøy - Sandefjord 

• Viken/Vestfold og Telemark  

o Asker - Sandefjord 

o Bærum - Sandefjord 

o Drammen - Sandefjord 

• Rogaland/Vestland 

o Stord - Sandnes 

o Stord - Stavanger 

• Trøndelag/Oslo 

o Trondheim - Oslo 

• Rogaland/Oslo 

o Sandnes - Oslo 

o Stavanger - Oslo 

• Viken/Vestfold og Telemark 

o Sandefjord - Oslo 

Vedtak: 
Styret vedtok følgende fordeling av reisetilskudd for 2021, inkludert slutspillskampene:   
 

Region Per tur 

Viken/Vestfold og Telemark 800,00 

Agder/Sandefjord 1200,00 

Agder/Viken 1800,00 

Rogaland/Vestland 1400,00 

Rogaland/Oslo 3300,00 

Trøndelag/Oslo 4000,00 

Vestfold og Telemark/Oslo 1000,00 
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Sak 58, 2021, Status fra arbeidsgruppene knyttet til tingsaker til oppfølging - 
utsatt  
 
For de ulike saker ønskes en statusrapport for plan og fremdrift. Der det som et minimum bør kunne 
deles en plan for videre prosesser, inkludert møteplan, fremdriftsplan og frist for delmål. 
 

• Endrede kriterier for deltakelse i nasjonale seriespill 

o Shahbaz, Bijeyata og Moosa 

 

• Regional serieavvikling, oversendelsessak 

o Neeta, Yousuf og Harpal 

 

• Opprette markedsutvalg 

o Yousuf, Bijeyata og Harpal 

 

• Sesongavslutning 

o Yousuf, Farial og Moosa 

 
Vedtak: 
Styret tok status fra de respektive arbeidsgruppene til orientering og besluttet en videre behandling 
av samtlige punkter under styremøte onsdag 20. oktober, 2021. 

 
Sak 89, 2021 Orienteringssaker 
 
Status administrasjonen 

• Honorarer dommer/scorer Skatteetatens  

• Status bøter/sanksjoner 2020 

• Banestatus 

• # STOP - Rasisme hendelse i Asker  

 
Status aktivitet sesong 2021 

• T20 herrer 

• Region Vestland A 

• Flexipitch, Stord og Bergen 

• National Men’s 

• National Women’s 

• National U19 Boys 

• U-seriene og kvinner 

• Barneaktivitet U9 og U11 


