
PROTOKOLL MØTE 11 (2015-2019) I KONTROLLKOMITEEN 
29.OKTOBER 2018 – SKYPE/TELEFONMØTE 
  

Tilstede: 

Terje Wist (leder kontrollkomiteen), Unni Blesvik (medlem av kontrollkomiteen), Tord Jordet 
(jurist NIF) , Stine S Heireng (forvaltningsansvarlig NIF)og Anita Pelsholen (økonomisjef 
NIF). 

  
SAK: 59 (2015-2019) Norges Cricketforbund – kontrollkomite 
 
Bakgrunn for saken: 
Norges Cricketforbund er i dag under NIFs administrasjon i medhold av NIFs lov § 2-3 (3) 
som sier: 
«Overordnet organisasjonsledd kan, når det foreligger særlige grunner, overta 
administrasjonen av underordnet ledd og oppnevne personer til nødvendige tillitsverv.» 
  
Dette innebærer blant annet at de tingvalgte organene i forbundet ikke lenger er i funksjon, og 
at NIF v/Idrettsstyret har ansvaret for forbundet.  Idrettsstyrets valgte medlemmer ble derfor 
formelt registrert i Enhetsregisteret som forbundets styremedlemmer. Idrettsstyret har i 
ettertid, medhold av ovennevnte hjemmel, oppnevnt et interimsstyre i forbundet, bestående av 
tre personer, hvorav styrets leder er medlem av Idrettsstyret.  
  
Det er nå foreslått å innkalle til et ekstraordinært særforbundsting for å få medlemmenes 
tilslutning til etablering av en valgkomité som kan arbeide frem mot et ordinært ting i 2019 
for å finne kandidater til alle nødvendige tillitsverv. Etter et ordinært ting er gjennomført i 
2019, vil Idrettsstyret vurdere å oppheve administrasjonen av forbundet. 
  
Til særforbundstinget i 2019 er det ønskelig at det kan avgis en kontrollkomité-beretning, og 
NIFs generalsekretær har fått i oppgave å avklare om dette ligger innenfor det mandatet NIFs 
kontrollkomité har.  
  
NIFs lov har ikke regulert hvilke oppgaver som i slike tilfeller tilligger NIFs kontrollkomité. 
Gitt at kontrollkomiteen utfører en utvidet forvaltningsrevisjon av NIF, er en kontroll av 
hvordan NIF forvalter et organisasjonsledd under NIFs administrasjon, etter 
administrasjonens mening innenfor kontrollkomiteens mandat. Dette er som nevnt ikke 
regulert i NIFs lov og det foreligger ingen praksis for dette utfra hva administrasjonen er kjent 
med. 
  
Det ville derfor vært ønskelig om kontrollkomiteen innen kort tid kunne vurdere om komiteen 
mener det ligger innenfor mandatet til NIFs kontrollkomité å gjennomgå NIFs forvaltning av 
Norges Cricketforbund i perioden forbundet har vært under NIFs administrasjon. 
 
 
 
 
 
 



 
Kontrollkomiteens vurdering: 
Kontrollkomiteen vurderer det dithen at dette oppdraget i utgangspunktet ikke ligger innenfor 
for mandatet for NIFs kontrollkomite. I og med at gjeldende lovverk ikke har regulert slike 
oppgaver mener kontrollkomiteen at de i dette enkelttilfelle kan defineres innenfor komiteens 
mandat da Norges Cricketforbund er tatt under administrasjon. 
 
 
 
Vedtak: 
Kontrollkomiteen vil innenfor sitt mandat påta seg oppdraget med å gjennomgå NIFs 
forvaltning av Norges Cricketforbund i perioden forbundet har vært under NIFs 
administrasjon og har som mål og avlevere en kontrollkomite-beretning for Norges 
Cricketforbunds ting i 2019. Kontrollkomiteen ber om at NIF ved lovrevisjon påser at slike 
tilfeller blir regulert i loven. Kontrollkomiteen ber videre om at NIF administrasjon innkaller 
Norges Cricketforbund til et møte 15.11.2018. 
 
 
 
 
 
Ullevål, 29. oktober 2018 
Anita Pelsholen  
referent 


