
 

 

      

Protokoll styremøte 9, 2019 

Norges Cricketforbund 

Dato: fredag 14. juni 2019 16:30 – 20:00 

Sted: Idrettens Hus, Ullevål Stadion 

 

Tilstede:  

Shahbaz Tariq   President  

Neeta Sankholkar  Nestleder 

Moosa Ali Rashid  Styremedlem (med unntak av sak 37 og 38) 

Nora Sperre Vangsnes  Styremedlem 

Asad Maaz   Styremedlem 
Razia Ali   Varamedlem 

Sulalit Bandyopadhyay  Varamedlem 

Gry Bruaas   Generalsekretær 

Irene Silnes   Sekretær 

 

Moosa Ali Rashid deltok til og med sak 37, Razia Ali overtok i han sted de resterende saker. 

 

Sak 32, 2019 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Vedtak: 

Styret vedtok å godkjenne innkalling og saksliste. 

 

Sak 33, 2019 Godkjenning av protokoll  

Vedtak: 

Styret vedtok å godkjenne protokoll fra forrige styremøte. 

 

Sak 34, 2019 Signaturrett og delegasjonsreglement for Norges Cricketforbund 

 

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.  

Vedtak: 

1. Styret vedtok at styrets leder (president) sammen med ett av de øvrige styremedlemmene i 

fellesskap har NCFs signaturrett.  

 



 

2. Styret vedtok det fremlagte delegasjonsreglement for Norges Cricketforbund, med de 

endringer som fremkom i møtet. 

 

Sak 35, 2019 Status økonomi 
Generalsekretæren redegjorde for de økonomiske elementer som spiller inn i forbundets hverdag, 

med de forventinger og krav som følger tilskudd fra KUD, NIF og ICC. 

Resultatrapport på prosjektkodenivå frem til og med 31. mai 2019 ble presentert og delt styrets 

medlemmer. Vesentlige avvik mot budsjett og forventninger for 2019 ble samlet gjennomgått i 

styremølet. 

Vedtak: 

Styret tok informasjonen knyttet til Norges Cricketforbunds økonomi i perioden frem til 31. mai 2019 

til orientering.  

 

Sak 36, 2019 Forsikring 

I løpet av 2018 fikk NCF innføring, informasjon og tilbud om ny og oppdatert forsikring tilpasset 

cricket via Idrettens Helsesenter. I tillegg deltok representant fra Idrettens Helsesenter med egen 

presentasjon under NCFs ordinære ting i mars 2019. Avtale om en fungerende og god 

forsikringsordning vil innebære et betydelig løft for spillere, samtidig som det vil medførte en 

betydelig ekstrakostnad. En kostnad som vil måtte dekkes av klubbene eller spillerne selv, eventuelt 

delvis subsidiert av NCF. Før endelig forsikringstilbud via NCF blir vedtatt, vil alternative løsninger bli 

sendt på høring til klubbene for innspill.  

Vedtak: 

Styret gir styremedlem Nora Sperres Vangsnes, sammen med ytterligere et styremedlem, fullmakt til 

å utarbeide et enkelt høringsdokument med alternativer, basert på tilbudet fra Idrettens Helsesenter, 

og ber generalsekretæren sende dette på høring til klubbene. 

 

Sak 37, 2019 Dialogsaker 

1. Prosess spillereglement 

 

Basert på erfaringer fra sesongen 2019 og antall henvendelser som er mottatt for gjeldende 

spillereglement, vurderer nå NCF hvordan prosessen mot fastsettelse av spillereglement bør 

se ut for fremtiden. Målet er å fastsette en årlig prosess mot et forutsigbart og oversiktlig 

spillereglement. Inkludert tidslinje for evaluering, innspill og godkjennelse, før endelig 

reglement signeres for sesongen.    

Styret ba administrasjonen utarbeide forsalg til prosess for spillereglement og legge dette 

frem på styret i løpet av høsten 2019. 

 

 



 

Sak 37B, 2019 Henvendelse fra Klemetsrud CK, spillereglement §3.3.1 

NCF mottok en henvendelse fra Klemetsrud CK, vedrørende en spillers spilleberettigelse mot 

gjeldende spillereglement til §3.3.1. Det ble antydet at ordlyden i paragrafen kan skape både 

misforståelser og manglende fleksibilitet. 

Styret sammen med administrasjonen, vil under evaluering av årets sesong ha en fullstendig 

gjennomgang av gjeldende spillereglement, før prosessen mot et utkast til spillereglementet for 2020 

er på plass. Her vil erfaringer fra 2019 sesongen hensyntas og vurderes. NCF er nødt til å forholde seg 

til ordlyd og hensikt i gjeldende og godkjent spillereglement og vil ta med de henvendelser og 

erfaringer som er mottatt, inn mot neste sesongs reglement.  

Vedtak 

Henvendelsen fra Klemetsrud CK avvises. 

 

Sak 38 2019 Orienteringssaker  

1. NCF Strategidokument 
 

Langtidsplan/strategi for Norges Cricketforbund ble enstemmig vedtatt på tinget 2019, 
inkludert endringsforslaget 1. Under behandling av sak 9.1 Langtidsplan/strategi for Norges 
Cricketforbund kom det inn ytterligere 3 forslag. Oversendelsesforslagene knyttet til 
strategidokumentet vil vurderes og legges frem i sin helhet på neste styremøte. 

 
2. Ansettelse Utviklingskonsulent 

 
Kort redegjørelse fra generalsekretæren om prosessen, tidslinjen og kandidatene. 

 
3. Informasjon og oppdatering  
 

• Turneringer 

• Anlegg 

• Media og oppmerksomhet 

• Møtedeltakelse 

• ICC ved Esther de Lange besøker Oslo i august 
 
 

 

 

 

 


