
 
 
 
Protokoll ekstraordinært styremøte onsdag 31. juli 2013  

 
Tilstede:  Safir Hayat (SH), Sheraz Aslam (SA), Omer Saddiqi (OS), Rizwan Younas (RY),  
  Tone R. Larsen (TRL), Camilla Haider (CH), Shakeel Chaudry. 
 
Vara rep: Munawar Ahmed (MA) 
 
Admin:  Generalsekretær (GS), Utviklingsleder og Idrettsleder 

 
Dagsorden:  

 
Sak 108  Godkjennelse av sakslisten og dagsorden  
  Mange styremedlemmer så ikke nødvendigheten med at SH innkalte til et  
  haste møte. Ingen av sakene på dagsorden tilsa at det skulle bli innkalt til møte. 
  RY kommenterte at SH skulle ha innkalt møte da vi hadde saken om PB, da ba mer 
  enn 4 styremedlemmer SH om å innkalle til ekstraordinært møte, noe han overså og 
  ikke gjorde. 
  Reglene for å innkalle til møte er klare i våre vedtekter. 
  Innkallelsen ble godkjent 4 mot 3 stemmer. 

 
 Sak 109 Godkjennelse av protokoll 23 juli 2013  
  SA minnet SH om at protokollen for møte 23 juli ikke skal behandles under  
  ekstraordinært møte, denne ble derfor fjernet. Enstemmig godkjent 

 
Sak 110  Ekstraordinært Forbundsting 07. august 
  Under forrige styremøte ble det stemt for at det skal innkalles til Ekstraordinært 
  Forbundsting. Dette ble stemt mot stemmene til SH og MA. SH som mente at vi ikke 
  hadde blitt enig om hvem vi hadde på valg, derfor ønsket han at styret skulle trekke 
  Ekstraordinært Forbundstinget som skal avholdes den 07. august. TRL mente det var 
  ikke klokt av SH å ta omkamp rundt dette da han ikke fikk flertall under ordinært 
  møte. Det ble en diskusjon rundt dette, GS og OS vil kontakte NIF for å sjekke om 
  hvem som er på valg da lovdata ikke sier noe om dette.  
  Tidligere har styre praktisert at det velges på de posisjoner som trekker seg. 
  SH ønsket igjen å stemme over at ekstraordinært Forbundsting skulle avlyses/  
  utsettes. Dette ble nedstemt nok engang 5-2 stemmer. Det vil bli holdt et  
  ekstraordinært Forbundsting den 07. august som planlagt med valg på dagsorden. 
  RY påpekte at det er viktig å følge normale spilleregler og ikke kalle inn til  
  ekstraordinært møte bare fordi en ønsker omkamp. Fair play gjelder også styret. 

 
    



  
  

 
Sak 110  Stubberudmyra Pitch 
  Under forrige styremøte den 23 juli reagerte styremedlemmene på hvorfor  
  Stubberudmyra hadde en kostnad på 150.000 kr. 
   Økonomiansvarlig ønsket en orientering rundt dette før eventuelt NCF utbetaler 
  denne summen. 

Leder av banekomiteen orienterte styret med en alarmerende rapport. Som ble 
 grundig diskutert.  Styret hadde mange spørsmål i saken. Arbeidet ble utført i mai og 
 selskapet som utførte jobben har frem til dags dato ikke sendt purring på sine 
fakturaer. GS kontaktet selskapet før styremøte 23 juli for å sjekke hvorfor de ikke 
har purret på sin fakturaer i og med at NCF ikke hadde betalt dette. Selskapet sa da at 
de hadde en avtale med Safir Hayat om jobben og forventet at NCF skulle betale 
disse penger. 
 
 Leder av banekomiteen hadde fått  ansvar fra styret å innhente pris fra selskap.  
 Leder av banekomiteen fikk en telefon av SH kvelden, hvor han lurte på om han 
kunne ha med et selskap under befaringen. Det var folk han kjente 

    
  Selskapet banekomiteen hadde god erfaring med å lage cricketpitch da de har spilt 
  cricket selv og hadde klare tegninger for hvordan en ptich skulle være. 
  Selskapet kunne starte omgående og jobbens materiale ville ha kostet ca 66.000 kr i 
  tillegg vil det være noen kostnader knyttet til leie av gravemaskin m.m. Leder av 
  banekomiteen  kunne ha fått denne prisen redusert, men selskapet han  
  hadde med valgt å ikke ta jobben da SH også hadde folk med seg som hadde en 
  gravemaskin tilgjengelig. 
  Leder av BK (Banekomiteen) skriver i sin rapport at han spurte SH om hvor mye 
  selskapet han hadde med seg ville ta for jobben. SH svarte da et sted mellom 70.000 
  eller 80.000 kr. Leder av BK ba SH om å være tydelig, ville jobben koste 70 eller 80 
  tusen.  
  Selskapet til SH lurte på om de kunne få tegningene fra selskapet BK hadde med 
  seg, da de ikke hadde laget pitch før.  

Selskapet fikk disse tegningene og jobben ble startet 13 mai.  
 De sendte en faktura til NCF på kr 150.000, som i utgangspunktet skulle være mellom 
 70 og 80 tusen. Selskapet mener summen på 150.000 kr er fordi det ble foretatt 
 ekstra arbeid.  
 
 Rapporten til BK sammen med all dokumentasjon er levert til Kontrollkomiteen for 
gjennomgang. 



 
 
  Under møte ble SH spurt ut om dette, styremedlemmene lurte på hva slags avtale SH 
  hadde med selskapet, var det inngått noe skriftlig avtale?  
  SH svarte at alt det de gjorde var gjort med muntlig avtale mellom han og  
  entreprenøren. Han hadde ingen ting skriftlig med selskapet.  
  RY advarte NCF om at vi må være veldig forsiktig, denne saken kan få store  
  konsekvenser for NCF. Vi kan ikke bruke 150.000 kr uten at det har blitt inngått en 
  skriftlig avtale om hva selskapet skulle gjøre.  
  GS hadde vært i kontakt med selskapet for å få kontrakten de hadde med SH, de sa at 
  de hadde kjent SH i mange år, derfor trengte de ingen kontrakt. 
  Det er mange klubber som har stilt spørsmål knyttet til Stubberudmyra og som er 
  bekymret.  
 

Jobben som ble utført i fjor med å utbedre treningsnettet, ved å legge teppe rundt 
 treningsburet kostet da i underkant av 120.000 kr, noe det samme selskapet gjorde 
 etter at SH involverte de. TRL spurte om det var inngått noen kontrakt,   
 arbeidsbeskrivelse med selskapet den gang . SH svarte at det ikke var inngått noen 
 kontrakt med de den gang heller. Styret var derfor også betenkt om de den gang 
skulle betale selskapet SH hadde med seg, siden det da ikke ble fremlagt noen avtale 
eller arbeidsbeskrivelse.  
  

  SH ønsket at NCF skulle betale 150.000 kr til selskapet under møte, styret  
  bestemte at saken sendes til kontrollkomiteen som vil gjennomgå denne grundig. 
  NIF`s IRK er også bli orientert.  
 

NCF betaler ikke 150.000 kr, før selskapet kan fremlegge hvorfor dette har kostet så 
mye, samt at de legger frem en avtale om hva arbeidet skulle inneholde.  

 
Sak 112  Innkommet post 
  Det har kommet inn overgangsønske fra unge spillere fra Nation etter at fristen har 
  gått ut. Styret diskuterte saken og bestemte enstemmig at saken bør løses internt 
  mellom Nation og spillerne. Det er viktig at spillerne får spille mest mulig, da foreslo 
  MA at de kan delta i U23 serien og andre aktiviteter som er rettet mot barn og unge. 
 
  SC orienterte om turen til England og at Peter Brett maset om penger hele tiden. 
  SC syntes det var veldig ubehagelig at PB skulle har penger for reise m.m mens de var 
  i England. SC betalte PB 460 pund. 
  SC vil orientere om dette i egen rapport.  

 
 
 
 



 
 
 
Sak 113  Dommerpanel med forslag til Ekstraordinært Forbundsting 
  Dommerkomiteen har publisert Dommerpanelet, dette er et stort steg i riktig  
  retning. Komiteen har noen forslag som de ønsker å fremme under ekstraordinært 
  ting, dette vil bli tatt opp etter møte, i et lagledermøte. 

 
Sak 114  Forespørsel fra åpen halvtime 
  De som møtte til åpen halvtime har ikke sendt sine spørsmål skriftlig til  
  styret@cricketforbundet.no 
  Spørsmålene vil bli besvart når dette foreligger skriftlig. 

 
Sak 96  Peter Brett – utsatt sak med orientering 
  Under styremøte 23. juli hadde KM en grundig og detaljert forklaring rundt PB  
  opphold. PB har sendt en rapport som også er publiser t på sosiale medier.  
  SA ønsket en orientering av SH om under hvilke avtaler og lovnader har PB sagt ja til 
  for å fortsette med å jobbe med NCF, da han først dro? 
   PB har bestemt gått hardt ut og vært veldig negativ mot både spillere og personer i 
  circketmiljøet. Det er ikke akseptabelt.  
  Styret bestemte enstemmig at PB vil få svar på sin rapport som også vil bli sendt til 
  ICC , samt ICC medlemsland i Europa.  
  Richard Hastie fra ICC fikk en orientering rundt dette under sitt opphold i Norge. 

 
Sak 115  Eventuelt 
  TRL har mottatt bekymringstelefoner fra Saifar Bashir som har blitt nedringt av 
  styremedlemmer som har oppfordret han til å sende en mail til styret for å sverte 
  andre. Saifar Bashir er tydelig på at han ikke ønsker noen telefoner fra noen i styret, 
  ingen trenger å påvirke han.  
   
  TRL ønsket tilbakemelding på hvem det var fra styret eller om det var noen i styret 
  som lekket rapporten til Peter Brett på sosiale medier, hvem gav denne til Atta fra 
  Nord cricketklubb. 
  SH må ut å forsvare styre i sosiale medier når noen til de grader angriper styret/ 
  administrasjon med person hets. Som leder må han roe ned slikt.  
 
  SH vil kontakte Atta for å spørre hvor han har fått rapporten fra, alle i styret sier de 
  ikke har lekket denne, vi det si at det da er Peter Brett? SH prøver å innhente denne 
  informasjonen. 
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Det vil bli utarbeidet code of conduct for sosiale medier, denne vil være i tråd med 
 vårt regelverk. 

 
  MA ønsket å fjerne KM og SHS fra mail listen som styret får, han ønsket heller ikke at 
  disse skulle ha tale- og forslagsrett.  
  Begge har kontrakter som sier at de har tale- og forslagsrett til styremøtene.  
 
  GS orienterte styret om at det MA snakker stygt og negativt om administrasjon til 
  klubber på banen. GS har fått konkrete bekymringsmeldinger fra klubber vedrørende 
  dette. Som en del av styret er det ikke akseptabelt av styre/ vara medlemmer å 
  snakke nedlatende om andre. GS har orientert NIF om dette. 
 
  SA orienterte om en sak hvor han personlig ble utsatt for unødvendig kritikk med 
  dårlig språkbruk på banen av leder av Oslo CK.  SA ønsker at regelverket NCF har må 
  bli tatt i bruk under slik episoder.  
 
 
 
 
Møte hevet 21:15 


