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Sak 2  Sammenslåing av Haugerud IF og City Cricket Club 
 
På et møte i HIFs klubbhus den 16. juni 2014 ble Haugerud IF Cricket formelt stiftet, som en 
undergruppe av klubben. Dette var et resultat av samtaler over tid med nøkkelpersoner i 
cricketmiljøet her i området og nasjonalt. Noen dager senere, den 20. juni, ble det nye 
cricketanlegget på Haugerud offisielt åpnet. 
 
Kjernen i den nye cricketgruppa var spillere og ledere fra City Cricket Club, som spilte i 
eliteserien. Deres medlemmer ble etter stiftingsmøtet innmeldt i Haugerud IF og i 
Cricketgruppa. 
 
Det kreves noen formelle vedtak for at opprettelsen av cricketgruppa skal bli fullført: 
• HIFs vedtekter krever at det er et årsmøte som godkjenner nye undergrupper i klubben. 
• Oslo Idrettskrets sier at det her er snakk om en «sammenslåing», rent juridisk, mellom 

Haugerud IG og City Cricket Club. Dette krever at begge parter avholder 
generalforsamlinger som bekrefter sammenslåingen, før en søknad om godkjenning 
sendes til Idrettskretsen. 

• City Cricket Club skal ha sitt årsmøte tidlig i februar. 
 
Forslag til vedtak: 
Den ekstraordinære generalforsamlingen 27. januar 2015 godkjenner Haugerud IF som ny 
undergruppe i klubben, basert på avtalen som ble signert på stiftingsmøtet 16. juni 2014. 
 
Generalforsamlingen godkjenner videre en sammenslåing mellom Haugerud IF og City 
Cricket Club. Cricketklubbens aktivitet videreføres som del av Haugerud IF Cricket. 
 
Vi forutsetter at årsmøtet i City Cricket Club gjør et tilsvarende vedtak om sammenslåing. 
 
Når begge vedtakene er gjort, søker Haugerud IF til Oslo Idrettskrets om godkjenning av 
Haugerud IF Cricket som ny undergruppe og om opptak i Norges Cricketforbund som 
videreføring av City Cricket. 
 
Styret i Cricketgruppa fortsetter arbeidet med alle praktiske og formelle sider av 
sammenslåingen, på vegne av hovedstyret i klubben. 
 


