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Protokoll 3, 2021                                                                                                                                                                                  
Norges Cricketforbund  

Dato: Onsdag 17. februar 2021, kl. 16:00 – 20:0 

Sted: Digitalt via Teams 

Til stede:                                                                                                                                                                       

Shahbaz Tariq    President                                                                                                                                                   

Neeta Sankholkar   Nestleder                                                                                                                                                 

Nora Sperre Vangsnes   Styremedlem, med unntak av sak 27                                                                                                                     

Moosa Ali Rashid   Styremedlem        

Asad Maaz    Styremedlem 

Gry Bruaas   Generalsekretær 

Erik Aas Andresen  Administrasjonen, sekretær 

Morten Schau   Regnskap IRK, sak 17 

Sonde S. Gullord  Representant fra NIFs styret fra sak 16 

                                                                                                                       

Ikke til stede 

Razia Ali   Varamedlem 

Sulalit Bandyopadhyay  Varamedlem 

 
Sak 14, 2021 Godkjenning av innkalling og saksliste  
 

Vedtak: 

Styret vedtok å godkjenne innkalling og saksliste. 

 

Sak 15, 2021 Godkjenning av protokoll  
 

Vedtak: 

Protokoll fra forrige styremøte 2/2021 er tidligere sendt ut og godkjent per e-post. 

 

Sak 16, 2021 Årsberetning 2020 
Forslag til årsberetning for 2020 ble sendt ut i forkant av styremøtet.  

 

Vedtak: 

Styret vedtok årsberetning for 2020 med de endringer som fremkom i møte og vil signere digitalt så 

snart dokumentene sendes over fra revisor. 

 

Sak 17, 2021 Årsregnskap 2020 
Utkast til Årsregnskap for 2020 ble sendt ut i forkant av styremøtet og gjennomgått i sin helhet. Vær 

oppmerksom på at regnskapet er til revisjon og er ikke endelig. 
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Forslag til vedtak: 

Styret vedtok årsregnskapet for 2020 med de endringer som fremkom i møte og vil signere digitalt så 

snart dokumentene sendes over fra revisor. 

 

Sak 18, 2021 Utvalg og komiteer 2021 
I januar 2020 la NCF ut en utlysning for kandidatur til følgende komiteer & utvalg: 

 

• Ankeutvalget 

• Anleggsutvalget 

• Dommerkomiteen 

• Sanksjonsutvalget 

• Utvalg for barn, ungdom og bredde 

• Utvalg for kvinnecricket 

Kandidatene foreslått representerer ulike regioner, alder og kjønn. Samtidig har vi sett det som viktig 

å få inn medlemmer i utvalg for barn, ungdom og bredde, som faktisk representerer denne gruppen. 

Engasjement og erfaring sammen med ovenfornevnte kriterier, vil gi stabilitet og gode forutsetninger 

i samtlige utvalg og komiteer. 

 

Det kreves en ekstra runde mot innstilling til Anleggsutvalget, hvor vi er i pågående prosess for å 

engasjere ressurspersoner som kan være med å gjøre en forskjell.  

 

I tråd med NIFs juridisk har vi tatt anbefalingen til etterretning og oppnevnt ett varamedlem i 

komiteer som er mer utsatt for habilitetsspørsmål. 

 

Vedtak 

Styret vedtok følgende sammensetning av ankeutvalget, sanksjonsutvalg, utvalg for barn, ungdom og 

bredde og utvalg for kvinner for 2021: 

 

ankeutvalget 
  

Navn Rolle Klubb 

Talib Hussain  Leder Vålerenga CK  

Faheem Ali Kappan Medlem NTNUI Cricket 

Kiran Kumar Penta Medlem Sandefjord CK 

Pooja Kumari Medlem Vestli CK 

Khizer Ahmed Varamedlem Sinsen CK 

 

sanksjonsutvalget 
  

Navn Rolle Klubb 

Asad Haider Leder Bærum CK 

Husnain Ali Medlem Sentrum CK 

Umera Tariq Medlem Sinsen CK 

Syed Shumail Hassan Medlem Vestli CK 

Nouman Shehzad Butt Varamedlem Fossum CK 
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utvalg for barn, ungdom og bredde 
 

Navn Rolle Klubb 

Gopi Krishna Repaka Leder Sandefjord CK  

Alijan Younas Malik Medlem Vestli CK 

Prithvi Bhart  Medlem Nord CK 

Venkata Satheesh Somisetty  Medlem Nittedal CK  

Bijeyata Kumari Medlem Vestli CK 

 

utvalg for kvinner 
  

Navn Rolle Klubb 

Ramya Immadi Leder Vestli CK 

Farima Safi  medlem  Vestli CK 

Sultana Razia  medlem  Sinsen CK 

Amna Dastgir Medlem Falken CK 

Hina Hussain Medlem Falken CK 

Muhammad Arshad Medlem Sinsen CK 

 

Dommerkomiteen innstilles i kommende styremøte 10. mars 2021 

Evt. konflikter med hensyn til valgbarhet i etterkant av forbundstinget blir vurdert etter behov. 

 

 

Sak 19, 2021 NCFs uttakskomite  

Søknadsprosessen til verv i uttakskomite for 2021 åpnet i begynnelsen av januar 2021. På grunn av 

mangelfull tilbakemelding utvidet vi søknadsperioden.   

Søknadsbehandling og intervjurunder er gjennomført, men kandidatene stiller ikke med den 

kunnskap og de kvalifikasjoner som forventes. Det er besluttet å ta en ny runde, for å sikre en god 

sammensatt komite med innsikt og fokus på utvikling av norsk cricket.  

 

Vedtak: 

Styret vedtok å utsette innstillingen til uttakskomiteen til kommende styremøte 10. mars 2021. 

 

Sak 20, 2021 Mandater 2021 
I tråd med erfaringer, innspill og behov for oppdateringer, har vi gjennomgått mandatet til det 

enkelte utvalg/komite. Vi har hensyntatt innspill fra komite/utvalg, aktive, NIF bredde og egne 

erfaringer. Hva har fungert, hva kan bli bedre? Følgende mandater var vedlagt styredokumentene. 

• ankeutvalget 

• dommerkomiteen 

• sanksjonsutvalget 

• utvalg for barn, ungdom og bredde 

• utvalg for kvinnecricket 
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Vedtak 

Styret vedtok de ulike mandater og ba generalsekretær tilgjengeliggjøre dette for 

medlemsorganisasjonen. 

 

Sak 21, 2021 NCFs strategidokument 2021-2023 
Vedlagt sakspapirer, utkast til strategidokumentet for kommende tingperiode. Basert på de kriterier 

og forventinger som følger NCFs medlemskap til Norges Idrettsforbund (NIF) og International Cricket 

Council (ICC), skriftlig og muntlig innspill fra organisasjonen samt egne erfaringer, presenteres et 

utkast til Norges Cricketforbundets strategi 2021-2023. Den har ivaretatt pågående prosesser og de 

forpliktelser som følger samarbeidet med både NIF og ICC.  

 

Pågående oppfordringer fra NIF og ICC til å øke tilbud, aktivitet og utvikling til barn, unge og kvinner. 

Samtidig som vi må sette økt fokus på verdiarbeide for å trygge hverdagsaktiviteten for de yngste. 

Dette er ikke bare noe vi blir utfordret på som en frivillig motivasjon. Viser det seg at 

cricketforbundet og tilknyttede klubber ikke tar utfordringene til etterretning, vil det få ringvirkninger 

og fremtidige reduksjon i tilskudd.  

 

Vårt hovedmål for kommende periode er å fordele aktiviteten 

jevnere på alderssegmentene med hensyn til aktivitetsnivå enn det vi 

kan vise til i dag. Cricketforbundet må kunne vise til mye større andel 

barne- og ungdomsaktivitet enn i «2019-kaken».  

Dette vises i prioriteringer, satsningsområder, mål og rammer knyttet 

til NCFs strategi, samt reflekterer de rammer og kriterier gitt av 

Norges Idrettsforbund (NIF) og International Cricket Council (ICC). 

 

Vedtak: 

Styret vedtok NCF strategidokument 2021-2023 og ba generalsekretær ferdigstille saken og 

implementerer denne i saksdokumentet til Forbundstinget. 

 

Sak 22, 2021 NCFs langtidsbudsjett 2021-2023 
Langtidsbudsjettet er basert på pågående utviklingsprosesser og nåværende og kommende kriterier 

som følger vårt medlemskap i Norges Idrettsforbund (NIF) og International Cricket Council (ICC). 

Det er også tatt høyde for jevn utvikling i tråd med strategidokumentet med de prioriteringsområder 

vi har fokus på. 

 

På inntektssiden er det tatt høyde for evt. reduksjon i inntekt grunnet innføringen av 100% digital 

medlemsregistrering fra 2022. Noe som vil gi sannferdige medlemstall og redusert inntekt. Vi holder 

fokus på økt utvikling og aktivitet for den yngre generasjon, parallelt som vi håper at kontinuerlige 

utviklingsprosesser gjør NCF mere attraktive for fremtidige samarbeidspartene.  

Anleggsutvikling må også stå i fokus. 
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NCF har alt for mange regioner med aktivitet, helt uten tilbud av cricketfasiliteter. Det skal jobbes for 

nye lokasjoner for Norges Cricketakademi (NCA), der kostnaden er relatert til konsulentsupport for å 

finne gode lokasjoner tilpasset cricket. Målet er at et nytt NCA skal selvfinansiertes via klubbaktivitet 

og arrangement.    

 

 

Langtidsbudsjett 2021 2022 2023 

Medlemsinntekter  kr     956 200,00   kr    1 000 000,00   kr    1 100 000,00  

Andre inntekter  kr  7 351 028,00   kr    7 400 000,00   kr    7 700 000,00  

Sum inntekter  kr  8 307 228,00   kr    8 400 000,00   kr    8 800 000,00  

       

Organisasjon  kr  3 708 284,00   kr    3 800 000,00   kr    3 900 000,00  

Utvikling  kr     520 000,00   kr       500 000,00   kr       510 000,00  

Utdanning  kr     376 000,00   kr       350 000,00   kr       350 000,00  

Barn og ungdom  kr  1 201 260,00   kr    1 250 000,00   kr    1 500 000,00  

Konkurranse, seriespill  kr     980 040,00   kr       990 000,00   kr       990 000,00  

Landslag  kr     871 460,00   kr       890 000,00   kr       900 000,00  

Anlegg og utstyr  kr     545 147,00   kr       570 000,00   kr       600 000,00  

Norges Cricketakademi  kr     100 000,00   kr         50 000,00   kr         50 000,00  

Sum kostnader  kr  8 302 191,00   kr    8 400 000,00   kr    8 800 000,00  

       

Resultat  kr         5 037,00   kr                       -     kr                       -    

 

Vedtak: 

Styret vedtok det fremlagte langtidsbudsjettet for tingperioden 2021-2023 og ba generalsekretær 

ferdigstille saken og implementerer denne i saksdokumentet til Forbundstinget. 

 

 

Sak 23, 2021 Tingsak, Endrede kriterier for deltakelse i nasjonale seriespill 
ICC og NIF pålegger cricketforbundet og dermed klubber å jobbe aktivt for å utvikle cricket for barn, 

unge og kvinner, de bruker bl.a. økonomi som virkemiddel. 

 

Dagens aktivitetsstatistikk, kriterier og forventinger ble lagt til grunn i behandling av saken, der det 

ble vist til dokumentasjon og rapporter fra både NIF og ICC. 

 

For videre utvikling av norsk cricket må vi forholde oss til de kriterier og forventninger som stilles. 

Dette for egen utvikling og for ikke å miste de tilskudd vi har opparbeidet oss gjennom årene. 

Aktiviteten ligger hos klubbene – det er her nøkkelen til utvikling ligger. 

 

Uten den nye generasjonen, dør cricket ut. La oss sammen bygge et aktivt og sunt miljø for de 

kommende generasjoner 
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Vedtak: 

Styret vedtok utkast til saksdokument med de endringer og innspill som kom frem, og ba 

generalsekretær ferdigstille saken og implementerer denne i saksdokumentet til Forbundstinget. 

 

Sak 24 2021 NCFs Tingsak, regional serieavvikling 
Mål: Øke rekruttering – flere med. 

Vi får tilbakemeldinger på at klubber sliter med engasjement, rekruttering og utvikling av klubb slik 

NCFs seriestruktur er bygget opp i dag. Forbundet har utviklet seg i rekordfart og har klubber 

representert landet rundt.  

Den tid er forbi hvor alle klubber/lag var samlet i Oslo og kun beveget seg fra bydel til bydel. 

Det spilles cricket organisert og uorganisert fra nord til sør, denne aktiviteten må vi få med oss i 

videre utvikling.  

Idretten oppfordrer til lokale aktiviteter slik at alle kan være med. Nåværende struktur er 

ekskluderende på alle måter, da det kreves urimelig mye tid og penger til deltakelse i NCF seriespill. 

Dette virker demotiverende, har ingen fremtid og er nødt til å endres om cricket skal videreutvikles i 

Norge.  

Under behandling av saken belyste vi situasjonen i dag, utbredelsen av cricket, utfordringer med den 

struktur vi har i dag og hvilke muligheter vi har fremover for å tilpasse oss vår nye hverdag. 

Aktivitet målt mot reisetid, kostnad, lokal synliggjøring av cricket, rekruttering og et tilbud til alle – 

over hele landet. 

Skal vi kare beholde dagens engasjement og aktivitet må vi utvikle regional aktivitet. Denne jobben 

må starte umiddelbart, slik at vi ikke mister interesse og engasjement for verdens nest største idrett. 

Cricket skal blomstre i Norge og alle skal kjenne til vår idrett, vi må handle nå. 

 

En idrett er ikke liv laga, om det ikke utøves i egen region, med kort vei hjem. 

 

Vedtak: 

Styret vedtok utkast til saksdokument med de endringer og innspill som kom frem, og ba 

generalsekretær ferdigstille saken og implementerer denne i saksdokumentet til Forbundstinget. 

 

Sak 25, 2021 Innkomne saker til forbundstinget 2021 
Innkomne forslag ble delt i forkant av styremøte og gjennomgått i sin helhet under styremøte. 

 

Vedtak: 

Styret gjennomgikk samtlige innkomne forslag til behandling under Forbundstinget og ba 

generalsekretæren lage et dokumentutkast med vurderinger og kommentarer knyttet  

de 8 mottatte forslag. 
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Sak 26, 2021 Saksdokument Tinget 
Generell gjennomgang av prosess og fremdrift frem mot forbundstingets ulike frister, inkludert bruk 

av NIFs malverk og annet praktisk. 

 

Grunnet koronasituasjonen ble det endelig besluttet å avholde forbundtinget digitalt. Av den grunn 

ble det bestemt og avlyste planlagte felles fagdel, slik at tidsrammen ikke blir unødvendig lang. Styret 

vedtok en tidsramme fra kl. 10:00 – 16:30. 

 

Vedtak: 

Styret tok informasjonen til etterretning og ba generalsekretøren utarbeide og ferdigstille saksliste og 

saksdokumenter etter de innspill og kommentarer som kom frem under møtet. 

 

 

Sak 27, 2021 Innstilling til valgkomité i Norges Cricketforbund 
Prosessen for å kartlegge og forespørre aktuelle mannlige og kvinnelige kandidater har resultert i at 

forbundsstyret kan fremme forslag til sammensetning av valgkomité til Norges Cricketforbunds 

ordinære forbundsting 14. mars 2021.  

 

Nora Sperre Vangsnes meldte seg inhabil gjennom hele sak 27. 

 

Vedtak: 

Styret vedtok følgende innstilling til valgkomité i Norges Cricketforbund for perioden 2021-2023: 

 

NCFs valgkomite 
  

Navn Rolle Klubb 

Nora Sperre Vangsnes Leder Vestli CK 

Zeeshan Siddiqi Medlem Nation CK 

Rohan Vaishampyan Medlem Sandnes CK 

TBD Varamedlem 
 

 

Anbefaling fra NIF Juridisk er å innstille ett varamedlem i kritisk viktige komiteer/utvalg.  

Forbundsstyret vil komme tilbake med innstilling av et varamedlem. 

 

 

Sak 28, 2021 Orienteringssaker  
1. Forbundstinget 2021 

Oppdatering og gjennomgang av pågående prosess mot tinget for å påse at alt kommer på 

plass innen tidsfrister. 

 

2. Anlegg 

a. OSLO 

Pågående planer for oppgradering av Oslos baner, der vi har vært i fremdriftsmøter 

med både leverandør, entreprenør og BYM. Målet er ferdigstillelse innen 1. mai, der 
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det nå utredes i hvilket omfang og hva som må hensyntas for forhold til prosjekt, 

grunnforhold og annet som kan påvirke beslutninger og fremdrift.  

 

b. SANDNES 

Planlegging av banen i Sandes er godt i gang. Entreprenør og prosjektansvarlig er i 

arbeidet og i dialog med NCF. Banen skal stå ferdig til sesongstart. 

 

c. SARPSBORG 

Pågående arbeide mot kommunen for å etablere en cricketbane i forbindelse med 

avviking av NM-Veka 2021. Tross pådriv fra NCF med e-post, møter, befaring og flere 

e-post, har prosessen stoppet noe i kommunen, men vi er nå tilbake med oppdatert 

veiledning i forhold til to mulige lokasjoner:  

i. Glengshølen 

ii. Tunevannet 

 

Sak 29, 2021 Fordeling av dommeroppdrag 
Styret bemerket en skjevfordeling av dommeroppdrag sesongen 2020 og ba om en oversikt over 

fordelingen av oppdrag mellom dommere. En oversikt ble delt med presidenten i forkant av møte. 

Det ble diskutert ulike løsninger for å forhindre skjevfordeling, som f.eks. antall maksimumskamper 

per dommer og kom frem til at det er behov til mulige alternativ gitt dagens situasjon. 

 

Vedtak 

Styret ba generalsekretæren om å utarbeide et forslag til oppfølging. 


