
 
 
Protokoll ordinært styremøte onsdag 03. april 2013  
Sted: Ullevål Stadion Sognsveien 73  
Kl: 17:00-20:00

 
Tilstede:  Safir Hayat (SH), Khalid Mahmood (KM), Sajjad H. Shah (SHS), Sheraz Aslam 

(SA), Rizwan Younas (RS), Omer Saddiqi (OS), Camilla Haider (CH), Tone R. 
Larsen (TRL) 

  Syed Munawar Ahmed (SMA), Shakeel Chaudry (SC) Owais Mahmood,  
   Mohammed Irfan, Tajamal Shah, Fozia Ahmed 
 
Forfall:  Ingen 
 
Admin: Yousuf Gilani, Generalsekretær (GS) 

 
Åpen halvtime: 
 Fozia Ahmad møtte til åpen halvtime med orientering for kvinnecricket i 

Norge og dets utvikling. Falken girls gjør en fantastisk innsats vedrørende 
denne utviklingen. 
Disse har klart å skape cricketengasjement blant jenter, de promoterer 
idretten for nye spillere og har hatt god media dekning. Jenteutviklingen har 
blant annet ført til opprettelse av nye lag, det har vært faste møter med Bydel 
Alna, skolebesøk planlegges samt aktiviteter som vil øke interessen for cricket 
blant jenter. Falken har vært representert ved diverse markedsdager i 
bydelen, det har blitt spilt cricket innendørs og jentene ser frem til start av 
utendørsligaen.  
Sajjad H. Shah har vært en veldig god motivator for disse jentene, han trener 
de på en veldig god måte som er med på å øke interessen deres. 
NCF støtter disse jentene 100 % det er et av hovedsatsningsområdene til 
styret. 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 Tajamal Shah (TS) hadde meldt sin ankomst til åpenhalvtime for å diskutere 

ting han hadde vedrørende sin påske turnering. Han ønsket å orientere styret 
om Safir Hayats oppførsel ovenfor dette mesterskapet, som Tajamal Shah 
opplevde negativt.  
TS hadde reservert Manglerudhallen 6 mnd i forveien, datoene han hadde 
reservert var 27-28 mars. Han tok allikevel kontakt med Safir Hayat og lurte på 
om han kunne hjelpe til med reservasjonen da 27 mars ikke var en rød dag. SH 
mente ifølge TS om at hallen ikke var tilgjengelig og at det vil koste ca 14.000 
kr som er normal pris for halleie.  
TS hadde en avtale som tilsa 10.000 kr i leie fra Manglerudhallen.  
SH tok ordet i saken mens TS orienterte og det ble en del snakk om hverandre, 
hvor det ble påstått at det hele bygget på kommunikasjonssvikt mellom TS og 
SH. Det var ingen god tone disse to i mellom. 
TS mente SH lyver i saken og har bevis på at SH aktivt tok kontakt med klubber 
og ba de om å ikke delta i turneringen til TS.  
To av styrets medlemmer kunne bekrefte at de også ble kontaktet av klubber 
som påstod det samme som TS. 
Styret ser alvorlig på denne saken, NCF skal til enhver tid bidra til å øke 
cricket, og støtter opp under slike turneringer. De ønsker ikke å konkludere 
med saken før det foreligger skriftlig bevis hvor klubber står frem og støtter 
det TS sier. Hvis det skulle vise seg at TS har rett vil SH be om skriftlig 
beklagelse samt bli bøtelagt med 1000,- kr.  

 
 

Sak 38  Godkjennelse av innkallelse og saksliste 
  Innkallelsen og sakslisten ble enstemmig godkjent. 

 
Sak 39  Godkjennelse av protokoll 13 februar og 15 mars 2013 

Protokollen ble enstemmig godkjent med merknad av SHS vedrørende sak 21 
13. februar og  merknad av SA sak 34 fra 15 mars:  
Sak 21:  
Domsutvalget suppleres med Mosin Irfan, samt dommerkomiteen utvides 
med nytt medlem Tariq Mir.  
Sak 34: For utbedrelse av Stubberudmyra kan diverse vedlikehold og 
oppdateringer av baner kr25 000 samt planlagt innkjøp av telt for Ekeberg 2 kr 
40 000, total kr. 65000 omdisponere for Stubberudmyra, slik at banen kan tas 
i bruk til seriestart. 

 



 
 
Sak 40  Innkommet post 

GS orienterte styret om innkommet post fra Regent Park, SA har fortatt denne 
utbetalingen.  
GS utarbeidet arbeidskontrakten til Peter Brett, denne vil bli signert ved PB 
ankomst. 

 
Utviklingskomiteen må planlegge i god tid turneringen i Danmark, dette for å 
holde kostnadsnivået nede.  
NCF vil i år ikke nominere noen til trenerkurs/ samt årets trener i regi av ICC. 
Søndre Nordstrand ønsker å opprette et jentelag, dette støttes av styret samt 
denne klubbens regelbrudd vil ikke gjelde hovedklubben. Søndre Nordstrand 
melder opp dette laget til KK. 
CH har fått anonyme telefoner som er med på å sette ut negative rykter mot 
henne. Styret tar sterk avstand fra dette og vil følge saken.  

 
Sak 41  Økonomi 

Styret har enstemmig bestemt at det skal opprettes et bankkort på vegne av 
NCF, i henhold til Kontrollkomiteen.  
Regnskapsfører vil få tilgang til Altinn, dette for å enkle arbeidet. Dette ble 
enstemmig vedtatt.  
Regnskapet vil fremover bli lagt frem kvartalsvis ovenfor styret og 
kontrollkomiteen. SA vil gjøre dette. 

 
Sak 42  Ungdomsserie 

SA hadde utarbeidet et Excel ark som viser hvor mange tigjengelige 
ungdomsspillere vi har pr dags dato. Vi har 383 spillere, og det er nok til å 
sette i gang en egen serie for disse spillerne. Det understrekes at disse 
spillerne vil også kunne spille for sine klubblag uten at det vil ha noe betydning 
for deres A-lag.  
Dette vil være med på å fremskynde vår søknad hos ICC 

 
Sak 43  Oppdatering av styretved Brønnøysundregisteret. 

Styrets medlemmer vil bli oppdatert hos BRREG, SA foretar dette.  

 
 
 
 
 



 
 
Sak 44  Kampplan 2013 

Leder av KK Owais Mahmood, sammen med Mohammed Irfan fremla 
kampplanen. NCF styret takker KK for en kjempeinnsats de har gjort for å 
ferdigstille dette. Sesongen vil starte den 27.april. Alle lag har blitt fordelt 
mest mulig likt, med tanke på hverdagskamper og baner de skal spille på.  
NCF styret godkjente kampplan for 2013, alle klubber vil få frist til å gå 
gjennom kampplan med tanke på dobbelt oppførte kamper.  
Det vil ikke bli tillatt med endringer etter endelig godkjennelse.  

 
 
Sak 45  Seriestart 

Seriestart for 2013 er lørdag 27 april.  
GS orienterte om status for banene, med tanke på klargjørelse. Det vil bli 
foretatt en befaring med Bymiljøetaten før sesongstart, dette avhenger av 
værforholdene.  
Det vil bli bestilt ny pitch for Stovnerbanen, SA foretar denne bestillingen da 
den gamle pitchen må byttes ut.  
Stubberudmyra vil ikke være klar før etter den 17 mai. 

 
Sak 46  Lagledermøte.  

Det vil bli innkalt til lagledermøte torsdag 18 april kl 17:00 på Ekeberg, hvor 
det vil bli delt ut cricketballer, wickets for nye lag, scorebooks, samt behandle 
oversendte saker fra Forbundstinget 2013. 

 
Sak 47  Cricketmela 
   Cricketmela 2013 vil bli arrangert søndag 18. august, dette er samme dag som 
   NM finalen. Denne datoen er endelig.  
   Følgende personer er valgt inn i denne komiteen: 
   Shazad Raja, Manzoor Nazar, Rizwan Younas, Safir Hayat og GS.  
   GS vil innkalle til møte og fordele oppgaver til komiteen 

 
Sak 48  Sesongavslutning 

Sesongavslutning 2013 vil være søndag 20 oktober.  
Følgende personer er valgt i komiteen: Khalid Mahmood, Omer Saddiqi og GS. 
GS vil innkalle til møte. 

 
Sak 49  Forbundsting 2014 
   Forbundsting 2014 vil finne sted lørdag 08. mars kl 14:00 



 
 

 
Sak 50  Ansettelse av to personer for NCF 
   GS orienterte styret om behovet for å styrke administrasjonen med to nye  
   30 – 40 % stillinger. I den fasen NCF befinner seg i er det viktig å styrke  
   feltarbeidet for å få maks uttelling av utvikling og cricket i vekst.  
   GS informerte styret samtidig om at stillingen som er betenkt GS ikke er en  
   100 % stilling, denne kan fint reduseres. NCF er ikke på det stadiet hvor det er 
   behov for 100 % stilling innen kontor/ administrativt arbeid.  
   GS hadde utarbeidet dekningsforslag med tanke på ansettelse av to nye  
   stillinger. Saken ble debattert uten GS tilstede av styret. 
 
  Styret diskuterte saken, samtidig som SH ønsket å diskutere fremlagt 
   kontraktsforslag ovenfor GS. 
   GS orienterte styret om at han hadde vært ”ansatt” siden mars 2013, 
   og ventet fortsatt på utbetaling av lønn.  
   GS fikk en kontrakt utarbeidet av SHS og SA som var i ansettelsesutvalget.  
  Denne kontrakten hadde SH god tid til å lese gjennom, noe som ble gjort før 
  den ble fremlagt GS. GS gikk gjennom arbeidskontrakten og signerte den  
  i mars. Etter at arbeidskontrakten ble signert, valgte SH å sende den til HR i  
  NIF. GS mente dette er en prosess som burde ha vært gjort før GS fikk 
   Kontrakten.  
  Styret ser behovet for å ansette to personer, det gis mandat til SA, OS og GS 
   om å finne dekning/ økonomi for disse stillingene. Hvis det finnes penger til 
  ansettelse får GS mandat til å utlyse disse stillingene. Dette ble enstemmig  
  vedtatt som også er i tråd med Forbundstinget og langtidsplanen. 

 
Sak 51  Orientering/ status bane- nasjonalt anlegg  
  GS orienterte styret om status vedrørende møtene han har hatt med  
  Drammen kommune og BYM i Oslo.  
   Drammen er veldig interessert i å jobbe for et nasjonalt anlegg i Buskerud. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Sak 52  Representasjon ICC DIV 1 turnering 04-15 juli 2013.  

Norge skal sende inn en registrering på 17 personer, hvor av 14 spillere 
og 3 offisielle.  
De offisielle er:  
1. Peter Brett (trener) 
2. Khalid Mahmood (assistent trener) 
3. Yousuf Gilani (Manager 
 
Det vil bli sendt to offisielle representanter fra NCF, disse vil være: 
1. Rizwan Younas 
2. Munawar Ahmed (media) 
 
Dette ble enstemmig vedtatt. 

 
 
Møte slutt 21:45 
 


