Referat styremøte nr 4-2020
Vår dato
7.04.2020
Referent
Anne Cathrine Røste
Tilstede:
Per Thorkildsen (PT)
Erik Baret (EB)
Henrik Mærøe (HM)
Silje-Elin Skrede (SES)
Ingrid Sæther Houge (ISH)
Marita Evjen (ME)
Anne Cathrine Røste (ACR)

Møteleder
Per Thorkildsen

Vår referanse
NRF 4/20

NRF-møte nr. 4/20
Kopi til
Kontrollkomiteen

Ikke tilstede: Lee Johnson (LJ)

Møtested:

Teams

Møtedato/-tid:

7. april kl. 20.00-22.00

AGENDA
Faste saker
132/20

Godkjenne innkalling og saksliste

PT

133/20

Kommentar til protokollen

PT

134/20

Runde rundt bordet

PT

135/20

Økonomi

Saker for NRF 4 /20
136/20

Status Corona-situasjonen

137/20

Tinget 2020

138/20

Strategiplan

PT

139/20

Infosak om RLN

PT

140/20

Infosak om Nordisk

EB

141/20

Nytt turneringreglement

ISH

142/20

Nytt overgangsreglement

ISH/AC

143/20

Revidering av toppidrettsutøverdefinisjon

PT

PT

144/20

Eventuelt

PT

145/20

Videre møteplan

PT

132/20

Godkjenne av innkalling og saksliste.
Vedtak: Godkjent
Habilitet i forhold til saker som skal behandles:

Saker til eventuelt: Det ble ikke meldt inn saker til eventuelt.
133/20

Kommentar til protokoller fra tidligere møter
Vedtak: Ingen kommentarer/tilføyinger til tidligere protokoll
Protokollen legges ut rugby.no, og oversendes kontrollkomiteen.

Vedtak:

Godkjent

134/20

Runde rundt bordet
Generalsekretærens rapport:
I forbindelse med Corona-utbruddet har det vært mange ekstraordinære
arbeidsoppgaver knyttet til dette: Følgende tiltak har vært iverksatt fra adm.
og styret: Det har blitt opprettet beredskapsgruppe med ukentlige møter, det har
vært satt i gang onlineaktiviteter som Quiz, dagens treningstips og konkurranse på
#prøvogstopposs.
GS har videre jobbet med årsavslutning i samarbeid med regnskapsfører og revisor.
Vi har byttet regnskapsfører og et nytt regnskapssystem er satt opp og tatt i bruk.
Nye nettsider er under arbeid: rugby.indexportal.no
Søknad om resertifisering til rent særforbund er sendt Antidoping Norge.
Søknad om refusjon av utgifter til utstyr er sendt NIF.
Digital løsning for overgang er satt opp i SportsAdmin
GS har videre deltatt i diverse digitale fellesmøter med NIF og jobbet med bistand til
opprettelse av ny klubb i Kristiansund.
Henrik: Jobber med oppstart av klubb i Ålesund, startet med søndags-Quiz. Vært i
kontakt med studenter i Tromsø. Vi har tatt kontakt med Studentidrettsforbundet for
å se om vi kan samarbeide om studentene som spiller rugby.
Ingrid: Jobbet med Turneringsreglementet og sitter i beredskapsgruppen.
Silje-Elin: Jobber videre med Trener og Trener 2. Starter et prosjekt med kvinner &
ledelse etter påske.
Marita: Skulle vært på årsmøter, disse er utsatt inntil videre
Erik: Jobbet med Quiz sammen med Henrik. Økonomi i forbindelse med nytt
regnskapssystem. Sitter i beredskapsgruppen.

Per: Møter med NIF vedr Corona. Rapport til World Rugby og Rugby Europe. Leder
beredskapsgruppen i NRF. Jobbet med avtale med RLN. Jobbet med økonomi.

135/20

Økonomi
Det jobbes med årsregnskap og nytt regnskapssystem, slik at det skal bli sømløs
overgang til nytt system uten forsinkelser.
Status pr 1. april ble gjennomgått. NRF skiftet regnskapsfører 1. april, så dette er siste
rapport fra IRK.

Vedtak:

Tatt til orientering.

136/19

Status Corona-situasjonen

PT
Alle idrettsarrangement er avlyst til 15.juni: Beredskapsgruppen i NRF har hatt møte
31. mars og fastholdt 3. april sitt vedtak om at all nasjonal og internasjonal aktivitet
er avlyst ut mai, men at NRF vil ta en vurdering på muligheten for nasjonal aktivitet
14. april.
Styret ser på alternative treningsmetoder for klubbene.
Beredskapsgruppen skal ha nytt møte 8. april.

137/19

Tinget 2020
NRFs ting er satt til 13. og 14 juni.
Styret må derfor vurdere om det skal utsette årsmøtet inntil videre, utsette og sette
en ny dato, avlyse årsmøtet eller innkalle til et digitalt årsmøte.
Dette er en ekstraordinær situasjon og styret må vurdere hva som er det beste for
NRF.

President foreslo derfor å avlyse årsmøte 2020.
Vedtak:
Vedtatt mot 2 stemmer.

138/19

Strategiplan
Behandling av sammensatt plan.
Behandles på et nytt møte om en uke.

PT

139/20

Infosak om RLN

PT

Avtalen er nå signert.
140/20

Infosak om Nordisk

EB

Nordisk er avlyst, vurderer å søke om å flytte arrangementet til 2021.
141/20

Nytt turneringreglement
Noen punkter skal gås igjennom på neste styremøte.

ISH

142/20

Nytt overgangsreglement

ISH/AC

Det har blitt utarbeidet et nytt overgangsreglement:
I henhold til NIFs lov § 10-4 medlemskap i Idrettslag, kan ingen tas opp som medlem
av et idrettslag uten at økonomiske forpliktelser til tidligere klubb og andre
organisasjonsledd i NIF er gjort opp.

Forslag: Søknad om endring av klubbtilhørighet for spillere med
konkurranselisens må meldes via Min Idrett og godkjennes av klubb.
Vedtak: Nytt overgangsreglement gjelder for alle aktiviteter i NRF.
143/20

Revidering av toppidrettsutøverdefinisjon

PT

Antidoping Norge (ADNO) har definert en toppidrettsutøverliste. Denne listen
danner utgangspunkt for hvilke utøvere som har behov for et
forhåndsgodkjent medisinsk fritak, nivå-kategorisering av utøvere ved
rapportering om brudd på dopingbestemmelsene og for hvilke analyser som
gjennomføres ved laboratoriet.
ADNO ønsker å endre definisjonen fordi vi opplever at vår
topputøverdefinisjon er for snever sammenlignet med hva idretten og
opinionen anser å være toppidrett.
Denne endringen innebærer at antall toppidrettsutøvere i Norge i
antidopingsammenheng vil bli utvidet for flere av de nasjonale
særforbundene. Da er det viktig å understreke at ved behov for bruk av
legemidler, skal alle som omfattes av toppidrettsutøverlisten umiddelbart
søke om medisinsk fritak for alle stoffer som fremgår av dopinglisten.
Forslag til ny toppidrettsutøverdefinisjon i antidopingsammenheng for deres
forbund er:
Deltagere på; Seniorlandslag i rugby for menn

Vedtak: Saken ble utsatt til neste styremøte.

29. april 17.00-22.00 Teams m / Berit Kjøll
Vedtak:

Vedtatt

