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Protokoll 17, 2021                                                                                                                                                                                 
Norges Cricketforbund  

Dato: Onsdag 29. september 2021 
Sted: Via teams 

 
Til stede:                                                                                                                                                                       

Shahbaz Tariq    President                                                                                                                                                    
Moosa Ali Rashid   Styremedlem    
Yousuf Gilani          Styremedlem    
Bijeyata Kumari   Styremedlem    
Harpal Singh Sidhu  Varamedlem 
Gry Bruaas   Generalsekretær           
Erik Aas Andersen  Administrasjonen, sekretær 
Ole Jørstad   Representant NIF styret  

 
Ikke til stede 
Farial Safdar   Styremedlem       
Neeta Sankholkar   Visepresident                                                                                                             
 

Sak 90, 2021 Godkjenning av innkalling og saksliste  
 
Vedtak: 
Styret vedtok å godkjenne innkalling og saksliste. 

 
Sak 91, 2021 Godkjenning av protokoll  
 
Vedtak: 
Protokoll fra forrige styremøte 16/2021 er tidligere sendt ut og godkjent per e-post. 

 
Sak 52, 2021 Delegasjonsreglement for Norges Cricketforbund - utsatt  
Formålet med konstituering og delegasjonsreglementet er å gi en oversikt over hvilke oppgaver NCFs 
styre, generalsekretær og andre ansatte kan utføre på vegne av forbundet. Særforbundsstyret 
delegerer kun myndighet og ikke ansvaret for oppgavene, og har gjennom delegasjonsvedtakene ikke 
frasagt seg retten til selv å utøve den delegerte myndigheten. Delegasjonsreglementet fra forrige 
tingperiode var vedlagt saksdokumentet, inkludert innspill fra styrets medlemmer. 
 
Vedtak: 
Styret vedtok delegasjonsreglement for Norges Cricketforbund for tingperioden 2021-2023, med de 
endringer som kom frem under styremøte. 

 
 

Sak 92, 2021 Evaluere rutiner og prosess for landslagets uttak 
I tråd med sak 84/2021, var styret enstemmig i en gjennomgang og revurdering/reorganisering av 
prosesser for landslagsuttak og tilhørende mandat. Et arbeidsutvalg, bestående av Shahbaz Tariq, 
Neeta Sankholkar, Moosa Ali Rashid og Harpal Singh Sidhu har evaluert rutiner og prosess for 
landslagsuttak. 

http://www.cricketforbundet.no/resources/bilder/Protokoll-Styremote-16_2021.pdf
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Vedtak: 
Styret vedtok følgende oppdateringer utover Delegasjonsreglementets § 5.1, med hensyn til 
landslagsuttak for ungdom, kvinner og menn.  

a) Forbundsstyre skal: 
a. Ta ut landslag etter innspill fra Uttakskomiteen 
b. Oppnevne regionale rådgivere/speidere for Uttakskomiteen 
c. Oppnevne Manager 
d. Oppnevne assistenttrener 
e. Påse at mandat/Code of conduct til enhver tid er i tråd med gjeldende retningslinjer 

fra NIF/ICC 
 

b) Roller, "Chief Selector" og " hovedtrener" skilles fra hverandre 
 

c) Uttakskomiteen for perioden 2021-2023 skal bestå av: 
a. Leder, Zeeshan Siddique 
b. Medlem, Pooja Kumari 
c. Medlem, David Kuhlwilm 

 
d) Uttakskomiteens mandat i perioden 2021-2023 

 
 

Sak 93, 2021 Forberedelser ekstraordinært idrettsting 
Saksdokumenter til kommende Ekstraordinære Idrettsting 2021 er publisert. Presidenten sammen 
med NCFs representant på det ekstraordinære idrettstinget og ISF-ting Yousuf Gilan og 
generalsekretæren, deltok på SFF medlemsmøte, der man fikk en kort gjennomgang av tingsakene på 
sakslisten. 
 
Styret har dermed et godt grunnlagt for vurdering av NCFs felles holdninger og hva som skal menes 
og stemmes for i forkant av møtet. Tidsdokumenter og sakspapir finner dere her.  
 
Vedtak: 
Styret tok informasjonen til orientering og ba styremedlem Yousuf Gilani ta de innspill som kom frem 
under møte med seg inn i debatten og valgene under kommende ekstraordinære idrettsting. 
 

Sak 94, 2021 Diverse 
 
A - Sesong 2022 
 
Styret bekreftet at innførte med ikke avviklede seriestruktur for 2021 grunnet korona, skal 
gjennomføres uten endringer under sesong 2022, i tråd med styrets tidligere beslutninger. 
 

• Protokoll 17, 2020 

• Protokoll 2, 2021 

• Protokoll 7, 2021 

 
 
 

https://www.idrettsforbundet.no/om-nif/idrettsting-og-ledermote/ekstraordinart-ting-2021/tingdokumenter/
http://www.cricketforbundet.no/resources/bilder/Protokoll-Styremote-17_2020-1.pdf
http://www.cricketforbundet.no/resources/bilder/Protokoll-Styremote-2_2021.pdf
http://www.cricketforbundet.no/resources/bilder/Protokoll-Styremote-7_2021-1.pdf
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Serieformat Antall lag per div 

T20 Menn enkel runde, 1. - 5. divisjon m/Championship playoff 10 

T20 Menn enkel runde, QA & QB  10 

T20 Menn ECL/NM qualifier 8  

T20 Kvinner  TBD 

Super League enkel runde Divisjon 1 & 2 - 40 overs 10 

Super League enkel runde Divisjon 3, 4 & 5 - 30 overs 10 

Super League enkel runde QA & QB - 30 overs 10 

 
Styrtet ba generalsekretæren starte innhenting av grunnlagsarbeidet, inkludert evt. forbunds- eller 
klubbturneringer og starte forberedelsene mot kampplanen for sesong 2022. Deretter dele tentativ 
fremdriftsplan på kommende styremøte.  
 
B - NIFs idrettsstyret inviterer til statusmøte med NCF 
 
Ole Jørstad. NCFs representant fra NIFs styret, informerte at styret i NIF ønsker en dialog med NCFs 
president, visepresident og generalsekretær. Nå godt ut i 2. tingperiode med et demokratisk 
styresett, inviterer de til et statusmøte.  
 
Invitasjon og agenda vil komme på et senere tidspunkt. 
 
 
 
 
 


