
 
 

 

 

        
 
Referat Styremøte nr 3-2020        
       Vår dato   Vår referanse 
       11.03.2020   NRF 3/20 
Referent   Møteleder 
Anne Cathrine Røste  Per Thorkildsen  NRF-møte nr. 3/20 

Tilstede       Kopi til 
Per Thorkildsen (PT)     Kontrollkomiteen 
Erik Baret (EB) 
Henrik Mærøe (HM) 
Silje-Elin Skrede (SES) 
Ingrid Sæther Houge (ISH) 
Marita Evjen (ME) 
Lee Johnson (LJ) 
 
Anne Cathrine Røste (ACR) 
 
 
 

Møtested: Skype 

Møtedato/-tid: 11. mars kl 20.00-22.00 

 
AGENDA 
 
Faste saker 
 
122/20  Godkjenne innkalling og saksliste    PT 
 
123/20  Kommentar til protokollen     PT 
 
124/20  Runde rundt bordet       PT 
 
125/20  Økonomi 
 
Saker for NRF 3 /20 
 
126/20  Antidoping        ACR 
  
127/20  Strategiplan               PT 
   
128/20  Definering av regioner      AC 
 
129/20  Godkjenning av ny lov      AC 
 
130/20  Eventuelt       PT 
 
131/20         Videre møteplan      PT  
 
 
 
 



 
 

 

 

 
 
 
   
122/20   Godkjenne av innkalling og saksliste. 
  Vedtak: Godkjent 

 
Habilitet i forhold til saker som skal behandles: 
 
 
Saker til eventuelt:  
1.Corona-viruset 
 
2.Norges Kampsportforbund fekk hausten 2019  tildelt 950 000 kr frå Ung Frivillig 
Fond til å gjennomføre eit prosjekt for ungdom mellom 15-25 år knytt til 
arrangement.  
Vi har til saman 30 plassar i dette prosjektet som startar fredag 20. mars. Fordi vi 
dessverre ikkje har klart å fylle opp plassane på prosjektet ønskjer vi å gje ungdomar i 
andre særforbund moglegheita til å få verdifull arrangementerfaring. ( Se vedlegg) 

   
 
 
123/20  Kommentar til protokoller fra tidligere møter 
 

Vedtak: Ingen kommentarer/tilføyninger til tidligere protokoll  
Protokollen legges ut rugby.no, og oversendes kontrollkomiteen.  
 
 

Vedtak:  Godkjent frist for å godkjenne referatet er fredag kl 12.00  
 
125/20   Runde rundt bordet 

Lee: Jobber med informasjon i forbindelse med corona-viruset i Bodø. Treningen er 
kansellert i alle klubber i Norland ut mars.  
Henrik: Vært på årsmøte i Horten Rugbyklubb. Skal til Stavanger Rugbyklubb og skal 
overvære league-finalen. Vært i Ålesund for å starte klubb sammen med GS.  
Ingrid: NTNUI har kansellert alle treninger i forbindelse med utbrudd av corona. 
Silje-Elin: Hatt møte i forbindelse med oppstart trener 1 og startet opp trener 2. Vært 
på årsmøte til Blindern.  
Erik: Er involvert i evaluering og oppstart av trener 2. Datoer er offentliggjort på 
rugby.no. Vært på møte vedr. post-tildeling med NIF. Jobber med nordisk, kan være 
aktuelt å avlyse i forbindelse med utbrudd av corona. Det kan også være aktuelt å 
avlyse NM-veka for rullestolrugby i juni. I Klyve IL skal alle arrangementer avlyses det 
holdes ikke treninger.  
Marita: Skal delta på Australian Rugby sitt årsmøte 26. mars og årsmøte i Oslo 
Rugbykrets.  
Anne Cathrine: Jobber med sertifisering av rent særforbund.  
 
Vedtak: GS oppfordres til bruk av hjemmekontor og fjernmøter.  

 
125/20  Økonomi  

 
Det jobbes med årsregnskap, som vil bli lagt frem for styret på neste styremøte. 
Det settes opp en arbeidsgruppe som skal nærmere på organisering av NRF. Anne 



 
 

 

 

Cathrine, Per, Erik og Ingrid ser på dette frist 1. mai.  
 

 Avlysning i forbindelse med coronavirus til rulle  
 
 
 
 
Vedtak: Tatt til orientering.  
 
126/19  Antidoping        ACR 

Handlingsplan for 2020-2022 er godkjent 
Planen evalueres og er oppe på agendaen jevnlig. 

 
127/19  Strategiplan               PT 
  Behandling av sammensatt plan tas på neste styremøte. 
 
128/19  Definering av regioner      AC 
  Det utarbeides et høringsnotat som sendes til kretsene.  
  Arbeidsgruppe består av Marita, Lee og Anne Cathrine 
 
129/20  Godkjenning av ny lov      AC 

Godkjent og gjeldene fra i dag, NRF skal jobbe videre med §1 og § 24 frem mot 
tinget.  

 

130/20 Eventuelt 
1.Korona: Det settes opp en beredskapsgruppe som skal møtes 1 gang pr uke.  
Beredskapsgruppe består av: Erik, Per, Ingrid, og Anne Cathrine. 
Norges Rugbyforbund stopper alle arrangement og konkurranser arrangert av 
NRF ut april.  
2. Ble ikke behandlet grunnet Corona-situasjonen 

 
 

 
131/20 Forslag til møteplan 
  
 25. mars 20.00-22.00 Skype 
 29. april 17.00-22.00 Ullevål stadion 
  

Vedtak: Vedtatt 
 


