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Protokoll ekstraordinært styremøte fredag 15. mars 2013 

Sted:  Ullevål Stadion 

 Sognsveien 73 

Kl:  16:00 

Fremmøtte:  

Safir Hayat (SH), Sheraz Aslam (SA), Omer Saddiq (OS), Sajjad H. Shah (SHS) 

Syed Munawar Ahmed (SMA), Mukhtar Chourdy, Kamran S. Saddiq. 

Forfall: 

Tone R. Larsen, Camilla Haider, Khalid Mahmood, Shakeel Choudry, Rizwan Younas 

 

Administrasjon: Yousuf Gilani, Generalsekretær (GS)

 

Sak 27  Godkjennelse av innkallelse og saksliste 

  Ingen merknader til innkallelsen og sakslisten, enstemmig godkjent 

Sak 28  Godkjennelse av protokoll ordinært styremøte 23. mars 2013 

  Protokollen utsettes til ordinært styremøte onsdag 03. april, da medlemmene

  ikke hadde lest den til møtet. Enstemmig vedtatt. 

Sak 29  Innkommet post/ mail 

  GS orienterte styret om innkommet mail fra Trondheim cricketklubb. De har  

     bedt om å få delta i kommende seriespill. 

  Tromsø har bedt om å ikke delta i årets seriespill da de ikke har nok ressurser  

  til kostnadene knyttet til dette.   

 GS skal holde et foredrag under Telemarkskonferansen, dette er en fin  

arena for synliggjørelse av cricket i Norge.  Konferansen skal være på Bø. 

 GS har formidlet informasjon til Trenerutvalget med nominasjon til ICC for  

årets trener m.m. Trenerutvalget sender dette til administrasjonen slik at ICC 

mottar dette innen tidsfristen.  
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 GS orienterte styret om mail fra Sandnes, de har bedt styret om å få fritak fra 

å betale avgifter. Styret har full forståelse for at klubber utenbys har 

økonomiske utfordringer. Det er allerede vedtatt at disse klubbene kan søke 

NCF om et økonomisk bidrag inntil 5000 kr pr år. NCF oppfordrer Sandnes om 

å søke disse midlene. 

 

Styret bestemte enstemmig at Sheraz Aslam og Sajjad H. Shah oppretter en 

bankkort for NCF, slik kontrollkomiteen har påpekt.  

SA og SHS får mandat til å opprette et slikt bankkort.  

Praksisen pr. dags dato er ikke tilfredsstillende.  

Sak 30  Tilskudd Bymiljøetaten 

  GS orienterte styret om utbetaling av driftstilskuddet fra Bymiljøetaten.  

  SA har sjekket kontoen, disse midlene har kommet inn på konto.  

Sak 31  Orientering møte med BYM 

  GS orienterte styret om møte med BYM og Drammen kommune. GS la frem  

  kart med bilder på hvor det eventuelt kan kommet et nytt cricketanlegg som  

  holder internasjonal standard. 

  BYM har fått en klar bestilling fra Byrådet i Oslo, de må levere prosjekteringen 

  innen 01. mai. 

  Drammen kommune planlegger et større prosjekt som kan romme et  

  Internasjonalt stadium. 

  GS holder styret fortløpende orientert.  

Sak 32  Søknad om økonomisk støtte fra Ullensaker CK 

  Styret er positive til at klubber setter i gang turneringer som fremmer cricket,  

  spesielt utenfor Oslo området. Styret ber Ullensaker CK om å sende budsjett  

  og regnskap for turneringen, slik at NCF kan se hvor mye underskudd  

   turneringen har gått i og eventuelt gi økonomisk støtte. 
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Sak 34 Pitch på Stubberudmyra 

NCF har fått dispensasjon av BYM for bruk av Stubberudmyra. Dette er  

 ingen fast bane NCF har tilgang til. Denne banen vil bli brukt for cricket 

fra mandag – søndag unntagen ukene det er Norway cup. 

For å sikre at klubbene har best mulig pitch vil NCF innhente ekspertise råd/ 

hjelp fra ICC og andre land som har klima slik Norge. 

Det vil også være tett samarbeid med BYM slik at vi ikke gjør noe som ikke 

inngår i avtalen. GS vil sende BYM etaten spørsmål om å kunne fjerne deler av 

gresset på Stubberudmyra hvor pitchen skal ligge slik at underlaget blir godt. 

Om nødvendig vi NCF kjøpe en roller som retter opp og jevner ut pitchen på 

Stubberudmyra. 

Sak 35  Kampplan 

  NCF har store utfordringer med å kunne lage en kampplan hvor alle lag kan  

  spille to runder (hjemme og borte kamp) 

  NCF ber Konkurransekomiteen å lage kampplan for alle divisjoner hvor de  

  spiller to runder unntatt 4 divisjon, de skal kun spille en runde. 

   Konkurransekomiteen setter opp en kampplan for 53 lag og fremlegger den  

   ovenfor styre under neste ordinær styremøte. 

  Det må ikke settes opp kamper på Stubberudmyra før etter 15 mai, dette  

  grunnet forholdene rundt pitchen. 

  KK bes sette opp en terminliste for barn og kvinner på dagtid i fellesferien på  

  Stovner da banen ikke er i bruk på det tidspunktet.  

   KK må sette opp alle landslagskampene på Stovner, det bør tas hensyn til  

   dette under utarbeidelsen av kampplanen. 
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Sak 36  Innkjøpskomiteen 

   Alle komiteledere var innkalt til møte med NCF styret hvor de skulle fremlegge 

  formelt sin utstyrsliste som skal kjøpes for 2013 sesongen slik at det fattes 

  et formelt vedtak til innkjøp. 

  Utviklingskomiteen var ikke tilstede, de vil sende listen sin pr mail. 

  Banekomiteen:  

   BK ønsker å ha faste wickets på treningspitchene, dette vil bli kjøpt i år. 

  Innkjøpskomiteen vil kjøpe 2 stk. Bowdry maskiner med batteri, det vil bli 

   kjøp av bokser til alle baner som kan låses (sandkasser med lokk).  

   - Tribune (Ekeberg II), boundry flags, samt innkjøp av boundry tau rundt en av  

   Oslo banene. 

   Dommerkomiteen: 

   Innkjøpskomiteen vil gå til innkjøp av følgende: 

   - Walkie talkie 

   - Lys indikatorer 

   - Scoringsbook  

   - Gensere 

   Det er behov for å oppgradere kontormøblene, det ble enstemmig vedtatt å  

   kjøpe inn følgende: 

   - Heve/ senke bord  

   - Kontorstol 

   - Permer med annet kontorrekvisita. 

   SH fremla ønske om å inngå en avtale med Superoffice, det vil bli innhentet  

   tilbud vedrørende dette, samt om det er behov for dette.  

Sak 37  Eventuelt 

   Det bør sendes brev til Akershus Idrettskrets vedrørende klubber  

   tilhørende deres krets som spiller i Oslo. Grunnet manglende  

   banekapasitet vil ikke Akershus klubber kunne spille sine hjemmekamper 

   i Oslo. 
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  Dommerkomiteen ønsker å legge frem et forslag under lagledermøte 

   vedrørende scorer, dette forslaget vil bli sendt skriftlig av DK. Styret. 

   støtter dette. 

 

  Utviklingskomiteen lager en database med unge spillere, U-23, deretter vil det 

  i år bli satt opp en liga basert på dette. 

   Dette vil være med på å oppfylle våre krav ovenfor ICC med tanke på  

   oppgradert medlemskap.  

 

   SH ønsker inngangskort til Ullevål GS sender denne bestillingen videre til  

   NIF. 

   SH ønsker visittkort fra NCF, dette vil bli bestilt. 

 

   GS understreket styret om at møtetidspunktet var kl 16:00, møte ble startet 

   kl 16:50, 50 minutter etter oppsatt start tidspunkt. Dette er ikke et godt tegn  

   for styremedlemmer som var presise. 

 

Møtet hevet kl 19:25 


