
 

Protokoll 7, 2022 
Norges Cricketforbund 

Dato: Onsdag 19. september, kl. 18:00 – 19:00 

Sted: Via Teams 

Til stedet 

Shahbaz Tariq    President  

Neeta Sankholkar   Visepresident via teams  

Moosa Ali Rashid   Styremedlem   

Bijeyata Kumari   Styremedlem   

Gry Bruaas   Generalsekretær  

Ikke til stede 

Yousuf Gilani          Styremedlem 

Harpal Singh Sidhu  Varamedlem  

 

 

Sak 56, 2022 Godkjenning av innkalling og saksliste  

Vedtak: 

Styret vedtok å godkjenne innkalling og saksliste. 
 

Sak 57, 2022 Godkjenning av protokoll  

Vedtak: 

Protokoll fra forrige styremøte 6/2022 er tidligere sendt ut og godkjent per e-post.  

 

Sak 58, 2022 Ansettelse generalsekretær  

Stillingen ble utlyst juli 2022 med søknadsfrist 7. august 2022. Per 8. august var det mottatt 15 

søknader, der kun 1 kandidat gikk videre i prosessen for en profilanalyse. 

Etter anbefaling fra Tone Graver besluttet ansettelseskomiteen følgende: 

− Utvide søknadsfristen med 3 uker 

− Invitere 1 kandidat til videre prosess og en profilvurdering 

− Meddele uaktuelle kandidater 

− Informere egen organisasjon og NIF 

Som nevnt i stillingsannonsen, er det særdeles viktig å få rett person på plass, men godt fundament i 

norsk idrett og god administrasjons – og organisasjonsforståelse.   

Frem mot ny søknadsfrist ble det jobbet aktivt internt i NIF for å synliggjøre ledig stilling, noe som 

gjorde at vi etter hvert fikk inn søknader fra enkelte godt kvalifiserte kandidater, i tillegg til delvis 

kvalifiserte kandidater som det var verdt å bli bedre kjent med. I runde 2 mottok vi totalt 8 søknader 

hvorav 7 gikk videre til en profilanalyse og 3 videre til 1. gangs intervju. 



 
Intervjuet ble ledet av Tone Graver, der president og resten av ansettelseskomiteen hadde 

oppfølgende spørsmål til kandidaten.  

I oppfølgende 2. gangs intervju ble to kandidater innkalt med representanter fra ansettelseskomiteen 

til stede. Vedlagt styredokumentet en kort presentasjon av gjenværende kandidater, samt CV. 

   

Vedtak: 

Styret vedtok enstemmig ansettelseskomiteens innstilling til ny generalsekretær i Norges 

Cricketforbund og ba presidenten sammen med generalsekretæren fullføre den administrative 

prosessen i form av arbeidsavtale, materiell og annet. 

 

Sak 59, 2022 Diverse 

Forbundsstyret har av ulike årsaker måttet endre møteplanene for de resterende møter. Følgende 

ble avtalt. 

• Styremøte 8/2022, torsdag 29. september 2022, kl. 16:00 – 19:00 (Via Teams) 

• Styremøte 9/2022, onsdag 26.10. 2022, kl. kl. 16:00 – 19:00 

• Styremøte 10/2022, mandag 28.11. 2022, kl. kl. 16:00 – 19:00   

• Evaluering & samtaler, 6. november, 2022, kl. 12:00 – 16:30 (oppmøte 11:30) 

Agenda: 

12:00 Utvalget for barn, unge, bredde og kvinner - 1 time. 
13:00 Dommerkomiteen - 1 time 
14:00 30 minutters pause med kaffe/frukt 
14:30 Sanksjonsutvalget - ½ time 
15:00 Ankekomiteen - ½ time 
15:30 Ansatte - 1 time 
16:30 Slutt 

 


