Agenda styremøte nr 5-2020
Vår dato
29.04.2020
Referent
Anne Cathrine Røste
Innkalt:
Per Thorkildsen (PT)
Erik Baret (EB)
Henrik Mærøe (HM)
Silje-Elin Skrede (SES)
Ingrid Sæther Houge (ISH)
Marita Evjen (ME)
Lee Johnson (LJ)
Anne Cathrine Røste (ACR)

Møteleder
Per Thorkildsen

Vår referanse
NRF 5/20

NRF-møte nr. 5/20
Kopi til
Kontrollkomiteen

Møtested:

Teams

Møtedato/-tid:

29. april kl 17.00-22.00

AGENDA
Faste saker
144/20

Godkjenne innkalling og saksliste

PT

145/20

Kommentar til protokollen

PT

146/20

Runde rundt bordet

PT

147/20

Økonomi

Saker for NRF 5 /20
148/20

Status Corona-situasjonen

PT

149/20

Strategiplan

PT

150/20

Turneringsreglementet: Sanksjoner

ISH

151/20

RLN utvalg og mandat

PT

152/20

Regioner

ME/LJ/ACR

153/20

Revidering av toppidrettsutøverdefinisjon

PT

154/20

Søknad om tilskudd til rekrutteringsutstyr

EB

155/20

Eventuelt

PT

156/20

Videre møteplan

PT

144/20

Godkjenne av innkalling og saksliste.
Forslag til Vedtak: Godkjent
Habilitet i forhold til saker som skal behandles:
Ingen meldte seg inhabile i sakene som skulle behandles
Saker til eventuelt:
Søknad om tilskudd til rekrutteringsutstyr – flyttet til egen sak på agendaen.
Se sak 154/20

145/20

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

146/20

Runde rundt bordet
Generalsekretærens rapport:
Fokus på arbeid med korona og rapportering i forhold til arbeid som gjøres i NRF.
Norges Rugbyforbund har blant annet utviklet egne koronaregler som er synliggjort
på nettsiden.
GS har videre jobbet med online-aktiviteter i forbindelse med nedstenging av all
idrett: Det har vært kjørt online-treninger med Rachael Burford, dagens treningstrips
med Gina Wisnes, Instagram-konkurranser på #prøvogstopposs, og Quiz
Vi har fått midler fra NIF i forbindelse med et lederprogram for kvinner og et prosjekt
er startet opp i samarbeid med SE, ME og ISH.
NRF har videre fått 17.800 i tildelte midler basert på søknad Gunnar Hansen fond og
Conrad Laangaards Idrettsfond for kompetansehevende tiltak i forbundet.
I tillegg har NRF mottatt utstyrsmidler på 35 814 fra NIF.
På økonomisiden er det lagt inn prosjekter på vår nye plattform, slik at
prosjektledere nå etter hvert kan få tilgang til systemet.
Videre har GS jobbet med ferdigstilling av strategiplan.
Henrik: Arrangerer Quiz på søndager, har bistått med Idrettsregistreringen, jobbet
med klubber.
Ingrid: Sanksjonsreglementet, kvinnerugby, turneringsutvalget, beredskap
Silje-Elin: Lederprogram for kvinner.
Marita: Lederprogram for kvinner

Erik: Beredskapsgruppen, økonomi, innkalling av møte med utvalget, tar kompetanse
via NIH.
Per: Rapportering mot World Rugby

147/20

Økonomi
Årsoppgjøret 2019 er ferdig og skal sendes styret for elektronisk signering.
Kommentarer til årsoppgjøret:
Vedtak: Vedtatt

148/19

Status Corona-situasjonen

PT
Alle idrettsarrangement er avlyst til 15.juni: Beredskapsgruppen i NRF har hatt flere
møter og NRF sitt vedtak om at all nasjonal og internasjonal aktivitet er avlyst ut mai
opprettholdes. NRF vil ta en vurdering på muligheten for når noe aktivitet i klubb kan
starte opp igjen etter at nye retningslinjer fra Helsedirektoratet er varslet å komme
30. april og 5. mai.
Umiddelbart etter kunngjøring vil beredskapsgruppen møtes for å se om det finnes
mulighet for oppstart av aktivitet denne sesongen og legge føringer for aktivitet i
juni.
Føringene for aktivitet vil følge overordnete planer:
WR legger frem en plan for hvordan rugby skal gjenåpne, NRF vil lage utarbeide en
plan for gjenåpning av rugby etter mal fra denne og etter innspill fra NIF. Fotball skal
lage en pilot, det kan også være verdt å følge med på andre idretter som fotball og
cricket i forhold til innspill til hvordan trygg gjenåpning kan foretas.
Rugby som e-sport: Per jobber med en avtale med Rugby 2020 og skal søke 10
klubber til et pilotprosjekt.

149/19

Strategiplan

PT

Strategiplan er klar og skal legges frem for klubbene til høring.
Høringsfristen settes til: 24. mai 2020

150/19

Turneringsreglement

ISH/ACR

Turneringsreglementet er under arbeid. I forbindelse med arbeidet med
Turneringsreglementet er det behov for avklaringer rundt sanskjoner under
turneringer.

Forslag: Opprette jury på kamper som består av dommer, turneringsansvarlig fra
arrangør og representant for NRF?
Vedtatt: Det skal jobbes videre med et sanksjonsreglement for NRF.

Utvalg RLN

151/20

PT
Rugby League Norge har innstilt følgende kandidater til innstilling for nyopprettet
utvalg RLN i NRF:
Leder: Karl-Fredrik Velle
Medlemmer: Anne Haigh og Leif Larsen
Vedtak: Vedtatt
Mandatet til utvalget følger vedlagte mandat.
Rett opp til komiteen + avdeling 4
Vedtak: Vedtatt med følgende endringer: Barne- og ungdomskomiteen, utvalget har
ansvaret for avdeling 4 i budsjettet.

152/20

Regioner

LJ/ME/ACR

Norges Rugbyforbund satser på et økt konkurransetilbud
for barn og ungdom: I forbindelse med dette arbeidet, må
det defineres hva styret mener med region:
Styret foreslår derfor å opprette 4 definerte
konkurranseområder/ regioner.
Før endelig vedtak ønsker styret i NRF å sende saken ut på
høring:
Første til Rugbykretsene
Deretter til klubbene
Styret i NRF ser for seg en av følgende 3 modeller:
1. At Hordaland Rugbykrets utvides til Rugby Region Vest og Oslo
Rugbykrets utvides til Rugby Region Øst
Eller
2. At det opprettes 4 regioner med definerte oppgaver i tillegg til
de 2 kretsene.
eller
3. At kretsene legges ned og det opprettes 4 regioner.
Det sendes ut høringsbrev til kretsene med 14 dagers frist.
153/20

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
Forslag: Landslagene 7s /Rulle
Vedtak: Per sender brev til ADNO om at landslagene i 7´s er definert som
toppidrett i NRF og dermed er disse lagene som bør inngå i
toppidrettsutøverdefinisjon i antidopingsammenheng
154/20

Søknad om tilskudd til rekrutteringsutstyr til rulle.
EB
Tilskudd går til særforbund som låner ut utstyr til klubbene. Erik har hentet
inn 3 tilbud og sender søknad til NIF .

155/20

Eventuelt

PT

156/20

Videre møteplan
Tirsdag 26. mai kl 18.00- 20.00
Tirsdag 23. juni kl 18.00-20.00

PT

