Endring i Norges Rugbyforbunds administrasjon
Norges Rugbyforbund (NRF) og Elisabeth Berentzen har blitt enige om at hun skal ta ut ferie
for 2019 og opptjent avspasering resten av sin oppsigelsestid. Dette medfører endring i NRFs
administrasjon frem til og med ekstraordinært forbundsting.
28. februar 2019 leverte generalsekretær Elisabeth Berentzen i NRF sin oppsigelse til
forbundsstyret. Berentzens arbeidsforhold hos NRF opphører 31. mai 2019, men NRF og
Berentzen har pr. 16. april 2019 blitt enige om at Berentzen tar ut lovpålagt ferie og
avspasering til gode til og med opphørstidspunktet. Dette medfører at Berentzen ikke vil
fungere som generalsekretær for NRF i oppsigelsestiden. Formelt er Berentzen fortsatt
ansatt hos NRF til og med opphørstidspunktet 31. mai 2019, men vil ikke utføre arbeid for
NRF frem til samme tidspunkt.
Med bakgrunn i at NRF vil være uten administrasjon frem mot det ekstraordinære
forbundstinget vil følgende være ansvarlig for NRFs virke:
Arbeidene president
og ansvarlig Rugby Union

Per Thorkildsen
Per.thorkildsen@rugby.no
410 11 100

Ansvarlig Rullestolrugby

Erik Baret
Erik.baret@rugby.no
916 89 746

Ansvarlig Rugby League,
Australsk fotball og Gælisk
fotball

Karl-Fredrik Velle
karl.fredrik.velle@rugby.no
414 25 526

For generelle saker skal Thorkildsen kontaktes. Thorkildsen vil utøve rollen som arbeidende
president ved siden av full privat jobb, og vil følgelig ikke være tilgjengelig hele tiden. Ved
eventuelle telefonsamtaler og e-poster vil kontakt gjenopprettes ved første mulighet.
Forbundsstyret vil forhåpentligvis innen 27.04 sende ut innkalling og saksdokumenter for
ekstraordinært forbundsting til våre idrettslag. Vi ber alle idrettslag sette av 11. mai 2019
som mulig dato for avholdelse av ekstraordinært forbundsting. Datoen er med forbehold om
endringer da en innkalling til et ekstraordinært forbundsting skal iht NRFs lov § 19 inkkalles
til senest to uker før avholdelse.
Organisering av NRF etter det ekstraordinære forbundstinget avgjøres og informeres om av
nytt forbundsstyre.
For de idrettslag som har krav på reisestøtte á kr 750,- pr delegat til det ordinære
forbundstinget 30. mars 2019 bes sende en faktura til NRF. Dette gjelder pr. delegat for
idrettslag som har lengre enn 300 km reisevei t/r idrettslagets adresse og Ullevål stadion.
Med vennlig hilsen
Forbundsstyret
Norges Rugbyforbund

