
 

 

      

Protokoll styremøte 8, 2019 

Norges Cricketforbund 

Dato: fredag 3. mai 2019 19:00 – 20:00 

Sted: Idrettens Hus, Ullevål Stadion 

 

Tilstede:  

Shahbaz Tariq   President  

Neeta Sankholkar  Nestleder 

Moosa Ali Rashid  Styremedlem 

Nora Sperre Vangsnes  Styremedlem 

Asad Maaz   Styremedlem 
Razia Ali   Varamedlem 

Sulalit Bandyopadhyay  Varamedlem 

Gry Bruaas   Generalsekretær 

 

Ingen habilitetsutfordringer meldt inn fra styrets medlemmer 

 

Sak 29, 2019 Konstituering 

Vedtak:  

Styret for Norges Cricketforbund 2019-2021 ble konstituert.  

 

Sak 30, 2019 Delegasjonsreglement for Norges Cricketforbund 

 

Vedtak: 

Saken ble utsatt til neste styremøte. 

 

Sak 31, 2019 Fastsettelse av kommende styremøter for 2019 

 
Vedtak: 

Styret vedtok følgende møtedatoer for avvikling av styremøter i 2019 

• Styremøte 9, 2019 – fredag 14. juni 2019, 16:30 – 20:00 

• Styremøte 10, 2019 – fredag 16. august 2019 – 15:30 -19:00 

• Styremøte 11, 2019 – onsdag 23. oktober 2019, tid avtales nærmere  

• Styremøte 12, 2019 – onsdag 11. desember 2019, tid avtales nærmere  

 



 

Sak 32, 2019 Endring i spillereglementets §4.8.2 

På bakgrunn av innspill under klubbledermøtet 25. april 2019 var det ønskelig å revurdere ordlyden i 

spillereglementets §4.8.2, som begrenser en B-spillers mulighet til å spille for A-laget med 4 kamper. 

Da seriespill og NM har to ulike format, er det gjennomgående enighet om at NM-spill skal holdes 

utenfor denne begrensingen. 

Tidligere formulering i spillereglementet:  

§4.8.2 Alle andre spillere, over 23 år fra B-laget, har rett til å spille maksimalt fire kamper for A-laget 

(1. lag) pr. sesong. Dette gjelder fra starten av sesongen (liga og NM). Skulle det vise seg at en spiller 

over 23 har spilt flere enn fire kamper, vil §18.1 og §18.1.1 gjelde. Spillere som er over 23 i klubbens 

A-lag (1. lag) kan ikke spille kamper for B-laget (2. lag).   

 

Vedtak: 

Styret endrer §4.8.2 i spillereglementet for 2019, med de endringene som fremkom i møtet til: 

§4.8.2 Alle andre spillere, over 23 år fra B-laget, har rett til å spille maksimalt fire kamper for A-laget 

(1. lag) pr. sesong. Begrensningen gjelder kun seriespill. Se også siste setning i §6.4. Skulle det vise seg 

at en spiller over 23 har spilt flere enn fire kamper, vil §18.1 og §18.1.1 gjelde. Spillere som er over 23 

i klubbens A-lag (1. lag) kan ikke spille kamper for B-laget (2. lag).   

 

  


