
 
 
 
Innkallelse styremøte onsdag 4. Desember 2013 
 
Sted:  Ullevål stadion, 4.etg 
Tid: 18:00 
Tilstede: Safir Hayat (SH), Ikhlaq Khan (IK), Owais Mahmood (OM), Fozia Ahmad (FA), 
Nasar Bhatti (NB), John Tvedt (JT), David Khulwilm (DK) 
Vara: Teimoor Saqlain (TS) 

Åpen halvtime:  
 
Tariq Mir:  
Tariq Mir (TM) møtte opp til åpenhalvtime. Han ønsket oppklaring i noen saker i forbindelse 
med avslutningen. I tillegg ønsket han å dele noen råd med styret i forhold til forbedringer.  
 
TS kontaktet TM i forbindelse med å synge på avslutningsfesten. Dette skjedde muntlig. TM 
var misfornøyd med at styret ikke fulgte opp saken i etterkant, og han fikk beskjed om å 
sende mail. TM mener at det var han som ble forespurt, og det var styret som burde ha 
sendt denne e-posten, og ikke han. Her har det vært en kommunikasjonssvikt.  

 
Når det gjelder bestilling av mat mente TM at han ordnet en god pris, og gav beskjed om 
dette til avslutningskomiteen. I følge TM var prisen 150kr. IK som sitter i 
avslutningskomiteen mente at prisen som kom fra TM var 170 kr inkludert moms. Også i 
denne saken har ting skjedd muntlig, og det kom aldri noe tilbud skriftlig. TM mente han 
aldri fikk tilbakemelding, og dette har styret forståelse for. Styret vedtok enstemmig å 
bestille mat fra Parveiz, men og gi tilbakemelding til TM var viktig. Styret beklager dette 
overfor TM at han ikke fikk tilbakemelding.   
 
TM fikk også henvendelse fra avslutningskomiteen om å være host på avslutningen. I senere 
anledning fikk han igjen ikke tilbakemeldingen fra komiteen om han skulle innta rollen eller 
ikke. Her ser vi igjen kommunikasjonssvikt, og igjen ingen skriftlig kommunikasjon. Styret er 
enig om at det er viktig at alt kommunikasjon foregår skriftlig framover for å unngå 
misforståelser i tiden som kommer.      
 
   
Treningsforhold: TM Etterlyser kontaktperson som kan besvare spørsmål knyttet til trening. 
Styret har valgt TS som kontaktperson. Han lager instruks og skjema for oppmøte. Videre må 
det opprettes en timeplan for treninger, og trenere (timeliste). Styret skal informere alle 
lagledere med informasjon om treningene. Lagledere må sørge for at deres kandidater for 
beskjed om treninger. Styret ser etter hall slik at de kan settes opp flere treninger. SH jobber 
med saken. 

 



TM hadde Samtale med SH angaående landslag coach. TM spurte om Peter Brett var valgt 
som coach? SH svarte at dette stemmer ikke, ingenting er bestemt. Privat samtaler mellom 
enkelte er ikke styre interessert i, å melde slike henvendelser på åpen halv time uten noe 
konkrete bevis har lite hensikt i åpen halv time.  

 
TM foreslår at styre ser på følgende forsikringer: Styreforsikring og Underslagsforsikring. 
Dette skal undersøkes nærmere når en GS kommer på plass.  
 
Sabrina (Veitvet CK) møtte opp til åpen halvtime. Hun nevner at det er manglede statistikk i 
forhold til kvinneligaen, og stiller kritisk til premieutdeling til kvinnene på avslutningsfesten. 
Camilla støtter Veitvet CK. Dommeren var ifølge Camilla ikke nøytrale.  

Det ble en lang diskusjon rundt dette i styret. Styret har full dokumentasjon av 
statistikk når det gjelder kvinner i form skriftlig kampskjemaer. Utviklingsleder har sendt 
disse til styreleder. OM og SH har sendt disse skjemaene til hele styret videre. Styret vedtok 
derfor at kvinnene vil få premier mot 1 stemme. Følgende poklaer deles ut: Best batsman, 
bowler, allrounder, Wicket keeper og fielder.  
 
Når det gjelder ungdommer og barn har vi dessverre ikke statistikk dermed så kan vi ikke 
dele ut premier i forhold til det. Styre er enige i at de i utviklingsansvarlige dessverre ikke har 
gjort jobben sin. Dette må komme inn i deres mandat. Styret er misfornøyd med strukturen, 
og vil satse mer på disse turneringene framover.  
 
Usman (Webansvarlig): Leverer tilbake kamera i riktig stand. Følger med alle tilbehør. Han 
mangler oppsigelse i forhold til sin stilling. NIF vil bli kontaktet via SH, og styret kommer 
tilbake i forhold til oppsigelsen. Styret ønsker å finne ut hvordan det er med en stilling som 
avvikles på grunn av budsjettendring. Styret er takknemlig for den innsatsen Usman har gjort 
i forhold til web, og er stor fornøyde med hans innsats.  
  
Dagsorden 

 
Sak 200  Godkjennelse av sakslisten og innkallelse 

 
- Enstemmig godkjent uten merknader.   

 
Sak 201  Oppsummering fra forrige styremøte 
  

- SH tar kontakt med Søndre Nordstrand Prinsesses for å undersøke hvordan det 
ligger i forhold til utbetalingen av støtten til dem slik det ble vedtatt ved forrige 
styremøte.    

 
Sak 202  GS – Stilling 
 

- Søknaden til stilling ligger ute. Styre hadde en samtale rundt intervjuprosessen. 
SH vil lede denne prosessen. Styret ønsker en profesjonell ansatt som kan foreta 
intervjuene, og hjelpe styret med å finne riktig kandidat. SH tar kontakt med 
konsulenter som kan brukes i forbindelse med dette, og styret vil så ta en 
beslutning rundt bruk av konsulent.    



        Det ble også enighet i styret om å opprette en mappe hvor dokumentene kan 
samles slik at alle medlemmene har en oversikt. SH vil opprette en mappe snarest.   
 
Sak 203  Henvendelse fra Fjord CK 
Saken gjelder bruk av Stubberud banen i en helg på sommeren. Styret kan dessverre ikke 
bekrefte enda da det ikke foreligger noe konkret rundt bruk av stubberud banen for sesong 
2014.   
 
Sak 204  Henvendelse fra Hussain (Red Devils) 
 
  Styret må forholdet seg til den beskjeden de har mottatt fra de 
utviklingsansvarlige for denne turneringen. Styret har vanskeligheter med å snu hvem som 
vant i siste lite, og uten statistikk kan vi ikke granske saken. Styre er enig i at det har vært 
svært dårlig behandling av barn og unge. Utviklingskomiteen/ idrettsleder har dessverre ikke 
hatt full kontroll på turneringen.  Nye styret setter dette som prioriteringssak.  Og beklager 
overfor klubben som spilte ligaen. Vi hedrer deres innsats og det dere har gjort for 
ungdommene.  
 
Sak 205  Komiteer 
   Utlysning av medlemmer til komiteer må gjøres snarest. Innstillingen 
vil tas på neste styremøte. Denne saken blir tatt opp på neste styremøte.  
Det vil også bli Utlyst stillinger til head coach og idrettsleder. Det må også utlyses stilling til 
utviklingsleder(vikariat).  
 
Sak 206  Sesongavslutning  
  Status: 
 

- Pokaler er bestilt. 
- DK må gi innstilling innen fredag, med en begrunnelse for best dommer. Hvis ikke 

må vi droppe pokaler.   
- Liste over gjester er også klar. Listen ble gjennomgått. 
- Sponsorer: Mycall, Christiania, konsum gruppen, Oslo Bilsenter og Nazir 

       advokat.   
    
Sak 207  Eventuelt    
 
Ulovlig filming under forbundsting: Gilani (tidligere GS) har informert NIF om at det ble 
foretatt ulovlig filming under ekstraordinært forbundsting i forbindelse med valget. Det ble 
fortalt at man kunne se hvem som stemte på hvilke kandidat under valget.  Styret ser svært 
alvorlig på saken, og krever en redegjørelse fra Khurram i saken. Dette er noe NIF også ser 
alvorlig på og krever at NCF gransker årsaken.   
 
Styret har fått henvendelser fra klubber om en spiller fra Drammen som ikke har DUF 
nummer eller arbeidstillatelse. Styret har blitt kontaktet flere ganger av klubber som mener 
at appell utvalgets avgjørelse er feil. Styret krever kopi av dokumentasjoner i saken som har 
blitt levert inn, og som er grunnlaget for appellutvalgets avgjørelse.  
 



Banefordelingsmøte: Manglende rutine på grunn av kalenderføring og menneskeligsvikt har 
dessverre NCF ikke vært i stand til å møte opp på møtet. Den ansvarlige har tatt ansvaret for 
at vedkommende ikke møtte opp. Ansvarlige har senere tatt kontakt med Robert Gausen 
(NIF), og tatt opp saken. Møte har ingen konsekvenser direkte for NCF. Styret arbeider rundt 
muligheter for kamper på hverdager på ekeberg 2. I år er det mulighet for det, og styret vil 
jobbe videre med dette. Møte hadde heller ingen konsekvens for oss da vi ikke deler baner 
med andre idrett. Styret vil framover passe på at de har representanter på slike møter.     
 
Divisjoner / Nye lag: Konkurransekomiteen må komme med utredning i forhold til hvordan 
det er mulig å sette opp kampplan med 16 lag i 4.divisjon. Styret ønsker også å opprette en 
venteliste slik at de har en bedre oversikt overlag som ønsker å delta ligaen.   
 

Møte med NIF: OM, SH og JT hadde møte med ass. Generalsekretær i NIF, Dale Øyestein. 

Der ble det blant annet tatt opp saken rundt betaling av honorarer til tre styremedlemmer 

som har påtatt seg arbeidsoppgaver til GS som ikke er på plass enda. Etter samtalene ble det 

enighet om at styremedlemmer med henhold til loven ikke kan motta honorarer. NCF styret 

er svært opptatt av at lover blir fulgt, og vil på ingen måter gå imot loven. De tre 

styremedlemmene for derfor ingen honorarer for den jobben de har gjort. Alle tre er 

derimot enig om at cricket og utvikling kommer før det det økonomiske, og vil derfor 

fortsette med de ansvarsoppgavene de har fått. Det tidligere arbeidet, og arbeidet fram til 

ny GS er på plass blir frivillig arbeid fra samtlige tre medlemmer.    

Møte hevet: 2130 

 


