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FORBUNDSTINGET 2017
1. SAKSLISTE
Lørdag 1. april 2017 - Idrettens Hus, Ullevål
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Godkjenne fremmøtte representanter.
Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
Velge dirigent, referent, tellekorps (2) og representanter til å underskrive protokollen
(2).
Behandle årsberetning for 2016
Behandle særforbundets regnskap 2016 i revidert stand.
Behandle forslag og saker.
Fastsette kontingent og avgifter.
Behandle langtidsplan og langtidsbudsjett.
Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere særforbundets regnskap.
Foreta følgende valg
a) President og visepresident.
b) 6 styremedlemmer og 2 varamedlemmer.
c) Kontrollkomité, en leder og to medlemmer, ett varamedlem.
d) Disiplinærutvalg, leder, 2 medlemmer, og ett varamedlem
e) Representanter til ting og møter i de organisasjoner særforbundet er tilsluttet
eller gi styret fullmakt til å oppnevne representanter.
f) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.

President og visepresident velges enkeltvis. Øvrige medlemmer til styret velges samlet. Deretter velges
varamedlemmene samlet. Ved skriftlig valg avgjøres rekkefølge i forhold til stemmetall. Valg foretas for 2 år.

2. FORRETNINGSORDEN
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1. Tinget ledes av valgt(e) dirigent(er). Protokollen føres av valgt sekretær.

1

2. Ingen representant gis rett til ordet mer enn tre ganger i samme sak. Med unntak for
innlednings foredrag for representanter med forslag på sakslisten, settes taletiden til 5
minutter første gang, og 3 minutter andre og tredje gang. Representanter som forlanger ordet
til forretningsorden har 1 minutts taletid.
3. Dirigenten kan foreslå ytterligere begrenset taletid og kan sette strek etter inntegnede
talere.
4. Behandling av forslag.
a) Dirigenten leser forslaget og forslagsstillerens navn.

b) Forslagsstilleren får anledning til å tale for sitt forslag.
c) Forslaget tas opp til debatt.
d) Forslaget tas opp til avstemning.
e) Alle forslag som fremmes underveis må leveres skriftlig til dirigenten, og være undertegnet
med organisasjonens og representantens navn. Nye forslag kan ikke fremmes etter at strek er
satt, eller saken er tatt opp til votering. Forslag kan bare fremmes i saker som står på
sakslisten.
5. Forslag som ikke oppnår nødvendig flertall, har falt. Forslag og vedtak føres i protokollen
med antall avgitte stemmer for og mot.
6. Alle vedtak gjelder fra dags dato der annet ikke blir spesielt besluttet.

3. FORMALITETER
Velge dirigent, referent, tellekorps (2) og representanter til å underskrive protokollen (2).

SAK 4 - ÅRSBERETNING 2016
Dette markerer avslutningen for 2016 og begynnelsen på et nytt år og enda mer rugby for alle i alle aldere. I
foregående år har vi hatt en relativ jevn medlems masse, men med introduksjon av elektronisk registrering,
sentralt fra NIF, har vi sett en dramatisk redusering av våre medlemstall. Vi har under 2016 trykket hardt på
kretser og klubber for å få alle til å registrere seg som medlemmer, og det er noe vi vil fortsette med og jeg vil
med dette igjen gjenta at det er kritisk at vi registrerer våre medlemmer gjennom «minidrett». Det er antallet
medlemmer i minidrett som legger grunnlaget for den økonomiske støtten vi får fra NIF, så vær så snill å
rekruttere og registrere aktivt! Per i dag har vi 30 aktive medlemsklubber, 2 kretser og 1200 registrerte
medlemmer (des 2015). Nye tall kommer i april, når klubber har registrert inn antall medlemmer pr klubb.
Denne tingperioden har fokuset vært på̊ aktivitet, organisasjon og økonomi/finans. På̊ disse områdene har vi i
høy grad levert og nådd de målsetninger vi satte oss, men det må sies at arbeidet mellom styret og kontoret var i
store deler av første halvår preget av den pågående arbeidskonflikten mellom partene. Med høyt trykk på̊
organisasjon og aktiviteter, merker forbundet at mange har mindre tid til å gjøre frivillighetsarbeid for Rugby, og
dette er en økende utfordring for å drive idretten fremover. Belastningen øker noe på̊ vår administrasjon som
startet året med 1.8 årsverk, men grunnet studiepermisjon ble redusert til 1.4 årsverk. Jeg vil gjerne her benytte
anledningen til å takke vår vikarierende generalsekretær Ninni T. Jonsson for en super innsats for å holde hjulene
i gang og drive rugby Norge fremover.
Økonomi
NRF har en relativ god økonomi med en forsterket egenkapital på ca 400 000 kroner. Fjorårets omsetning var på̊
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INNLEDNING
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4.3 millioner kroner. Vi har i 2016 holdt streng budsjettkontroll på alle poster, og jeg er spesielt glad for å se at
ingen landslag har overskredet sine budsjett. Dette retter jeg en god takk til kontoret og landslagsmanagerne for.
I løpet av 2016 har vi også økt innsatsen på å skaffe avtaler med sponsorer til forbundet. Dette arbeidet har vi
fått god hjelp fra medlemmene og utøverne. Arbeidet har resultert i større avtaler med Choice Hotel (reduserte
priser for medlemmer), Hexatronic (Men XV) Bakehuset AS (Damer 7s) og Macron (alle landslag, forbund og
medlemmer). I tillegg har vi 7-8 mindre sponsor avtaler. Dette arbeidet vil få øket fart i 2017 for å redusere
avhengigheten til NIF midler og ha flere inntektsben å stå på.
Strategi og satsningsområder
NRF langtidsplan frem til 2020, er den foreslåtte strategiplanen som Forbundsstyret har i utgangspunktet tatt ut
fra medlemmers ønsker og behov. Planen ble vedtatt på Tinget i fjor. Planen har en forankring i NIF
Idrettspolitisk Dokument (IPD) som er styrende for norsk idrett. Arbeidet med den nye strategiplanen og
implementasjonen begynte og ta fart i 2016, og vi ser frem til og se resultater på de tre satsningsområdene i
2017-2020. Det er verdt å nevne at foreslått 2017 og 2018 budsjett er reflektert i planen.
Flere trener- og dommerkurs er også kjørt i henhold til NIFs bestemmelser. NRF har fått godkjent trenerløypa i
løpet av 2016. Rugby International har egne dommerbestemmelser og per i dag har ikke NRF og NIF fått til en
balanse som gir korrekt dommergodkjennelse på alle nivåer.

Visjon
Tøft samspill med rare baller

Virksomhetsidé
Norges Rugbyforbund skal
fremme rugby i Norge på alle
nivåer, samt representere
idretten internasjonalt

Verdier
Idrettsglede
Disiplin
Respekt
Integritet
Samhold
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Resultatmål 2020
1. 25 Bedre rugbyklubber
2. 25 klubber med ungdomslag
3. Bedre rugbyforbund
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Analyse
Styrker: Rugbyverdiene, ærlig idrett, sosial,
inkluderende, breddeidrett, billig
Svakheter: Manglende enhetsfølelse og
felleskultur, dårlig kommunikasjon, image, dårlig
planlegging, kompetanse, anlegg, svak
junioridrett
Muligheter: Strutkturering av organisasjonen,
NIF, kompetanseutvikling, helårsanlegg, OL,
rekruttering
Trusler: ulykker/skader, tap av ildsjeler, interne
konflikter, formalia, to internasjonale særforbund

Strategiområde I
Klubbutvikling
Bedre rugbyklubb
Kompetent ledelse
Kompetente trenere

Strategiområde II
Ungdom
Rekruttere 13-19 år
Regional til nasjonal serie
Tag og touch

Strategiområde III
Særforbund
Serviceorgan
Kompetansesentrum
Dommerutvikling

Klubbutviklingsplan

Ungdomsplan

Forbundsplan

RUGBYPROSJEKTER
Forbundet har satset på flere prosjekter i 2016 innen klubbutvikling
PROSJEKT 1: SKOLE - REKRUTTERING
Årets skoleprosjekt 2016/17 har blitt kledd i ny drakt og hatt tett oppfølging fra forbundet.
Informasjon om skolekonseptet med påmelding gikk ut til alle rugbyklubber i Norge. Klubber som søkte ble
godkjent. Vi har økt prosjektet fra 2 klubber tidligere til å gjelde 7 klubber med flere skolelokasjoner. Prosjektet
har også gjennomført trenerkurs for ungdom som ivaretar utvikling av rugby.

Et av NRFs satsningsområder i NRFs strategi er å få flere yngre rugbymedlemmer inn i NRFs rugbyklubber i
Norge. Gjennom skoleprosjektet er prosjektet med på å rekruttere ungdom inn til NRF klubber, og styrke Rugby
som en idrett og få flere yngre medlemmer i dagens rugbyklubber. Prosjektet er med på å promotere idretten til
flest mulig ungdommer mellom 13-16 år. Samarbeidet med skoler skal sikre en trygg undervisningsramme, og lik
mulighet for alle ungdommer til å delta.
Hvilken klubber er med i skoleprosjektet?
7 klubber og 9 skoler er involvert. Klubbene er Bergen RK, Horten RK, Blindern RK, Sagende IL, Stavanger RK,
Sandviken RK, Tromsø RK. Alle klubber fikk muligheten til å søke NRF våren 2016. Klubbene som søkte ble
godkjente. Tidligere har prosjektet kun involvert 2 klubber, Bergen og Stavanger. Nå ser vi en utvidelse som gir
flere klubber mulighet til å samarbeide om rugby med skoler i lokalområdene.
Trenerutdanning
I løpet av høsten ble det gjennomført to trenerkurs, et i Oslo og et Bergen. Tolv personer deltok på kurset, 4
damer og 8 menn, to av de under 25 år. Praksisperioden er frem til februar 2017. Gjennomføringen av praksis og
obligatorisk kurs gir de sertifisering som ungdomstrener. Alle trenere blir også introdusert for antidoping og må
ta den elektroniske testen. I tillegg har det gjennomført trenerkurs i World Rugby level 1 og 2 av trener Karl
Frisch. Tilsvarende for Rugby League.

PROSJEKT 2: IDRETTENS FREDSKORPS
NRF har hatt ansvaret for en utvekslings rugbystudent fra Sør Afrika, Cape Town, her i Norge i 10
måneder. Han er 22 år og har vært boende i Bergen i hele perioden. NRF har hatt oppfølging av studenten og
sikret hans arbeid som trener i skoleprosjektet og i klubber i Hordaland, hvorav fire av våre rugbyklubber er
lokalisert. Han blir tett fulgt opp av NIF vedr Norsk Idrett og av NRF som student for Rugby Norge. Dette har vært
en positiv læring for flere parter og vil blir gjentatt i 2017. Studenten har vært på reiser på ulike steder i Norge og
vært med på rugbykamper og andre arrangement.
Nytt for året:
Økonomi – NRF har fra og med august 2016 fått alle bilag, refusjoner og fakturaer endret rutiner fra manuelle
rutiner til elektronisk/digitale rutiner. Dette gir enklere og bedre rutiner, oppfølging og raskere utbetalinger
generelt.
Utvalg – Disiplinærutvalget kom på plass våren 2016 ved sesongstart, Utvalget har virkelig gjort sin jobb ved å
følge opp dommersaker. VI takker utvalget for arbeidet de følger opp ved innkomne klagesaker.

Antidoping
NRF har vedtatt at NRF skal være et RENT FORBUND.
Med dette skal medlemmer som spiller rugby i konkurranse og trening gjennom et elektronisk elæringsprogrammet – REN UTØVER. Forebygge antidoping innen idretten blir fulgt opp gjennom trener og
dommerkurs og nye spillere «nybegynner». NRF har utarbeidet og vedtatt plan for antidoping for NRF. Gjennom
nyheter fra forbundet er antidoping godt nevnt.

TILLITSVALGTE TINGET 2016
Forbundsstyret
President
Vise President

Per Thorkildsen
Chris Spencer
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Kommunikasjon
Vi startet opp nyhetsbrevet i november til klubber med tips og råd. Det kan leses av alle. Det ble sendt ut 2
nyhetsbrev. Det fortsetter vi inn i 2017.
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Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Varamedlem 1

Francis R.J. Skaret Hunt
Kathrine Steinvik
Erik Baret
Anne Haigh
Sjur Øyen
Ruben Bø (trukket seg)
Mari Kogstad Finnestad (trukket seg)

Valg Komiteen

Kontroll Komiteen

Patience Allen
Sølve Conradi Olsen
Ebbe A Torp

Johan Bjørkevoll
Kirsten Redmond Kristiansen

Disiplinærutvalg
Jon Kittilsen, leder
Paul Winson
Kevin Tobin
Medlemsutvikling i NRF
NRF har ikke mottatt medlemstall for 2016 enda. Alle klubber skal innrapportere antall rugbymedlemmer til NIF
innen 31. mars tilgang til antall medlemmer for 2016 enda. Etter et større medlem fall på grunn av feil
medlemskap, tror vi nå at vi har rette opp dette inntrykket og faller derfor litt frempå.
Noen klubber har hatt god driv på å innhente nye medlemmer og økt registrering på medlemmer som tilknyttet
klubben. Gjennom skoleprosjektet via klubber ut til skoler lokalt har det pågått ivrige rekrutteringsarbeid.
Spesielt ønske er å øke andelen ungdom 13-19 år inn i rugby.
Medlemstallet hos klubber skal vise antall betalende medlemmer per 31.12.16. Dette vil snart være tilgjengelig
og da ser vi om antall medlemmer har økt. 31.15.15 hadde NRF 1168 medlemmer som var registrert. Fra klubber
hører vi at det er giv og mange vil prøve rugby
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STYRETS ARBEID I TINGPERIODEN
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Forbundsstyret har i løpet av tingperioden kommet sammen 13 ganger. Det har vært en kombinasjon av rene
styremøter, møter på telefon/Skype og arbeidshelg. Flere saker har blitt behandlet via e-post. Vesentlige
oppgaver for Forbundsstyret har vært oppfølging av handlingsplan fra forrige tingperiode, løpende økonomi,
budsjetter samt utarbeidelse av strategiplan for neste tre årene. Det har til tider vært utfordrende å samle
forbundsstyrets medlemmer, pga tid og spredning. Jeg ønsker å takke hvert enkelt styremedlem for de ulike
oppgaver og engasjement de har vist under tingperioden og for flott innsats og gjennomført arbeide.
Kompetansehelgen ble gjennomført tidlig i januar, men skulle vært i November 2016. grunnet flere årsaker som
ny generalsekretær, kamper på samme tid, ble den forskjøvet. Helgen ble gjennomført i Drammen med over 30
deltakere. Klubbene var kjernen og foredrag om antidoping og forsikringer var nyttig. Gruppearbeidet var det
viktigeste der klubbene fikk gitt sine innspill til NRF. Evalueringen ga oss 5 av 6 mulige.
Forbundets president og/eller generalsekretær har representert NRF på NIFs ledermøter i Særforbundenes
Fellesorganisasjon (SFF) og Fleridrettsforbundets Forum (FFF). Vi har også deltatt med representanter i årsmøter
i internasjonale forbund; Rugby Europe AGM og Rugby League Europe AGM.
Alle resultater og rugbyinteressante områder har vi annonsert via våre kommunikasjonskanaler – rugby.no,
facebook eller Instagram. Dagens WEB sider er ikke optimale i design og forståelse, til tross det ligger mye nyttig
informasjon der. Pga kapasitet og penger er dette nedprioritert i 2016.

SPORTSLIG
NRF har gjennomført serier for Union XV, Menn 7s, Damer 7s, League, Rullestol og landskamper for 5 landslag.
Forbundet har utdannet dommere og hatt ansvar for dommer og linjedommer er på plass på kamper NRF har
regi.
RULLESTOLRUGBY
Kick-off treninger ved sesongoppstart høst 2016 i Trondheim, Bergen, Oslo, Skien, Horten og Fredrikstad.
Treningene inneholdt en faglig del, en praktisk del og sosialt etterpå. Dette ble godt mottatt i klubbene og har
bæret frukter utover høsten med økt rekruttering og kompetanse i klubbene. Rullestolrugby har også blitt
presentert og prøvd ut av deltakere på Idrettsforbundets Grenseløse Idrettsdager rundt noen steder i landet
med varierende resultat så langt. Ved treningshelger i Oslo Rullestolrugbyklubb har vi dekket deltagelse fra
Trondheim og Bergen for å dele kunnskapen ut til de nyere treningstilbudene.
Styremedlem Erik Baret har presentert Forbundet og Rullestolrugby i møter med NIF i deres "inkluderingsforum"
og dere post-møte for øremerkede midler innen idrett for mennesker med bevegelsesnedsettelser. Han har også
vært i samhandlingsmøte med Utviklingskonsulenter for rullestolbasket og sittevolley for utvikling av felles
rekrutteringsarenaer.
Håvard Raknes har gjort en god jobb med Norges serien i Turneringsutvalget som Rullestolrugby ansvarlig. Første
runde 1-2. oktober stor suksess, og god mediedekning. Det nye treningstilbudet i Oslo blomstrer godt, og lover
god vekst videre. Forbundet organiserte Oslo Open 2016 i samarbeid med Oslo Rullestolrugbyklubb, med
besøkende lag fra Danmark. I hallen som Oslo Rullestolrugbyklubb trener og spiller i Oslo, har vi fått merket opp
landets første rullestolrugby bane.
Landslaget deltok i Europamesterskapet divisjon C i Italia juni. Østlandscup har blitt avholdt mellom klubbene på
Østlandet. Oslo Rullestolrugbyklubb og Trondheim Rugbyklubb har vært aktive i media. Vårt utviklingslag har
deltatt i Swedish League i Rullestolrugby. Flere spillere har høstet god spillerfaring fra dette.
RUGBY UNION
Damer 7s
Norges Cupen for Damer 7s var godt representert av klubb lagene og til slutt stakk xxx av med seieren. I det
nasjonale mesterskapet vant BSI igjen i finalen mot xxx.

Herrer 7s
Igjen var det dårlig landsdekkende klubb deltakelse I Norges cupen Menn 7s, mens I det Nasjonale Mesterskapet
var det veldig bra, og igjen stakk Stavanger R.K. av med seieren. Herrer 7s Landslaget hadde to treningssamlinger
og spilte i to oppvarmings turneringer (London 7s og Dublin 7s) før EM I Burgas Bulgaria der Norge endte på 5.
plass. Tatt i betraktning at målet var opprykk må det være lov og si at resultatet var skuffende.
Herrer XVs
Seks lag spilte i XV mannsserien og Stavanger vant en god finale mot Oslo R.K. Landslaget hadde to
treningssamlinger. Over 45 spillere deltok og alle klubber var representert.
Landskamper spilt 16. april Norge – Bosnia (tap), 30. april Tyrkia - Norway (tap), 07. mai Norge - Tyrkia (Seier),
08. oktober Norge - Finland (seier) og 22. oktober - Danmark - Norge (tap)
Junior
Gode junior aktiviteter er på plass, spesielt i Hordaland, men også i Oslo, Horten og Stavanger. For det meste er
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Landslaget hadde totalt 5 trenings samlinger under 2016, hvorav de to første var uttakssamlinger (totalt deltok
42 jenter på samlingene). Som forberedelse til EM deltok jentene i turneringer i Frankrike og Amsterdam. I 2016
ble damenes EM spilt over to helger, en i Tsjekkia og en i Ungarn. Resultatene gikk dessverre ikke vår vei, og det
endte med nedrykk. Damene gjorde i 2016 en fantastisk innsats for å reise sponsor penger for laget som det står
respekt av, og som de andre landslagene kan lære mye av.
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det lokale aktiviteter, men under 2016 klarte klubbene komme sammen ved et par anledninger og spille mot
hverandre, og vi ser frem til 2017 da junior aktivitetene vil ta fart. U18 landslaget hadde vellykkede samlinger I
Horten og Bergen. Ungdommen var entusiastiske og det samme var trenerne, men dessverre basert på antallet
U18 spillere ble det besluttet å ikke delta i U18 7s EM, som var målet for sesongen. Istedenfor ble fokuset endret
til utvikling og vekst, med mål om ungdoms EM I 2018.
Rugby League
6 lag spilte i serien, og for å spare på reise kostnader ble serien splittet I Syd og Nord. Trondhjem/Lillestrøm vant
seriefinalen 2016. Craig West var hovedtrener og David Hunter assisterende trener for landslaget men av
personlige grunner måtte Craig gå av fra sin stilling etter kampen mot Tsjekkia. David Hunter har tatt over
jobben som hovedtrener og Lars Haigh er vår nye assisterende trener.
Kamper: Det ble under 2016 spilt 3 landskamper, 2 mot Sverige og en mot Tsjekkia hvor Norge slo Sverige begge
gangene og tapte borte mot Tsjekkia. Andre viktige saker verdt å nevne: Porsgrunn, Flekkefjord og Bodø
introduserte rugby på Barnas Idrettsdag. Sandnes, Farsund og Kragerø (Kragerø er nytt lag for 2017) introduserte
sporten til lokale skoler.
Hvert år holder Bodø veldedighet event hvor overskuddet går til barneavdelingen på Bodø Sykehus.
Gaelic Football
Oslo GAA hadde et litt blandet år i 2016. Det ble arrangerte en meget vellykket hjemmeturnering, 20 mai 2016.
Vi arrangerte med fem klubber inkludert tre damelag, totalt var vi over 80 spillere og trenere. Turneringen ble en
stor suksess, selv om vårt eget herrelag i fotball ikke spilte godt nok, og endte på en sisteplass på dagen. Teamet
slet veldig mye for resten av sesongen med spillernes oppmøte og skader på nøkkelspiller resulterte i å delta på
flere turneringer i løpet av året.

AFL Norge
2016-sesongen bød på til dels store utfordringer, og noen utviklinger som er merr lovende for fremtiden.
Utfordringene var knyttet til for få spillere, som til tider gjorde det vanskelig å få arrangert kamper på klubbnivå,
da flere av lagene måtte låne spillere for å kunne gjennomføre kamper. Sesongen kunne vært bedre organisert,
både på klubbnivå og koordineringsnivå, og arbeidet med å legge opp sesongen kom sent i gang. Utfordringene
grunnet primært i at nøkkelpersoner i miljøet var svært opptatt med andre ting. På tross av utfordringene med å
få nok spillere, klarte vi å gjennomføre samtlige kamper, og fikk en verdig vinner av serien da Oslo Øst vant
finalen mot Oslo Vest.

FORBUNDSTINGET 2017 | 29.03.2017

Oslo Crows (som er en kombinasjon av Øst og Vest) deltok også på det åpne svenske mesterskapet. På tross av
en litt skuffende 4-plass så var det meget god innsats fra laget vårt. Landslaget vårt dro på den årlige Euro Cup
og gjorde en meget god innsats. Vi endte på tredjeplass i gruppen vår, og 12-plass totalt.
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Fortsatt drift
I samsvar med regnskapslovens paragraf 3.3 bekreftes det at forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn ved
utarbeidelsen av regnskapet.
Arbeidsmiljø – administrasjon.
Generalsekretær gikk i svangerskapsperm juli 2016 og utviklingskonsulenten gikk fra 60% til 40 % stilling fra
august på grunn av studier. Ny vikarierende generalsekretær kom 15. august. Administrasjonen har arbeidet
med svært varierte og utfordrende oppgaver som daglig leder av et lite særforbund skal håndtere.
Arbeidsmengden har vært til tider for mye for kun en ansatt. Det er ikke helt samsvar mellom antall oppgaver i
forhold til strategi og satsningsområder og kapasitet i administrasjonen.

Ytre Miljø
NRFs virksomhet forurenser ikke det ytre miljø.

Likestilling
NRF har en fulltidsansatt og en deltidsansatt, begge er kvinner. Forbundsstyret består av 3 damer og
5 men
OSLO, 13. mars 2017
______________________

__________________
Per Thorkildsen
NRF President

Chris Spencer, Visepresident

Sjur Øyen, Styremedlem

Kathrine Steinvik, Styremedlem

Francis Hunt, Styremedlem

Erik Barter, Styremedlem

Mari Kogstad, Styremedlem

FORBUNDSTINGET 2017 | 29.03.2017

Anne Haig, Styremedlem
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SAK 5 - ÅRSREGNSKAP REVIDERT2016
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5-B REVISORS BERETNING
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SAK 5C – UTTALELSE AV LEDELSE TIL BDO
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5D - YSEP – REVISJON
IDRETTENS FREDSKORPS
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6. INNKOMNE SAKER
Sak 1:
Forslag til lovendring (krever 2/3 flertall)
Forslagsstiller: Forbundsstyret
Bakgrunn:

Styret står friere for ikke ha så mange med. Reduserte utgifter iht styremøter/antall

Forslag:

Følgende endring vedtas

-------------------------------------------§ 17 Forbundstingets oppgaver
17.1 Tinget skal:
1. Godkjenne de fremmøtte representantene
2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden
3. Velge dirigenter (inntil 2) og sekretærer (inntil 2), tellekorps (inntil 3), samt 2
representanter til å undertegne protokollen
4. Behandle årsmelding
5. Behandle særforbundets regnskap i revidert stand
6. Behandle forslag og saker
7. Fastsette kontingent og avgifter
8. Behandle langtidsplan og langtidsbudsjett.
9. Tilsette revisor
10. Velge;
a) President, visepresident, styremedlemmer (6) og varamedlemmer (2).
b) Kontrollkomite på 2 medlemmer og 2 varamedlemmer
c) Valgkomité med leder og 2 medlemmer og ett varamedlem
Foreslås endret til:
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Punkt 1-9 likt dom før.
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§ 10. Velge;
a) President, visepresident, styremedlemmer (4) og varamedlemmer (2).
b) Kontrollkomite på 2 medlemmer og 2 varamedlemmer
c) Valgkomité med leder og 2 medlemmer og ett varamedlem

Saker fra Stavanger Rugbyklubb ble spilt inn med uten grunnlag for diskusjon eller vedtak. Forbundet
kontaktet klubben to ganger om utdyping. Ingen tilbakemelding mottatt.

SAK 7 – KONTINGENT OG AVGIFTER
Kontingenter og avgifter
5.1 Forbundstinget kan fastsette kontingent og avgifter for sine medlemslag.
5.2 Skyldig kontingent/avgifter medfører tap av stemmerett og andre rettigheter på
forbundstinget. Styret kan frata lag som skylder kontingent eller avgift for mer enn
ett år etter forfall, medlemskapet i særforbundet, og anbefale overfor NIF at laget fratas
medlemskap i NIF jf. NIFs lov § 10-2.
5.3 Alle utøvere må ha NRFs spillerlisens (betalt for inneværende sesong) for å delta i kamper som
er i regi av NRF eller dets kretser, samt for å delta i utenlandske turneringer utsendt av NRF eller
dets kretser. Samtlige spillere, dommere og trenere skal være forsikret i henhold til
forsikringsordning fastsatt av forbundsstyret. Forsikringspremien er inkludert i lisensavgiften.

Forslag til vedtak:

NRF foreslår årets kontingent til kr 0,-.
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NRF foreslår årets avgifter relatert til spillerlisens inkludert forsikring
må være betalt innværende sesong.
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SAK 8 - BUDSJETT 2017 /ORG, LANGTIDS
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NRF LANGTIDSPLAN– «ONE PAGE»
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2016
Prosjektnr

planen

Budsjett 2017/18

Prosjekt

LANDSLAG
54010 Mens XV

Budsjett 2016

kr 124 000
fra NRF
fra Rugby Europe

54020 Mens VII

kr 270 000
kr 64 000
kr 60 000

kr 40 000
fra NRF
fra Rugby Europe

54040 Womens

kr 116 364
kr 20 000
kr 20 000

kr 140 000
fra NRF
fra Rugby Europe
Spons orer

54050 Adm. Internasjonale kamper
54078 Rullestol

kr 125 000
kr 20 000
kr 20 000
kr 100 000

kr 50 000
kr 48 000
fra NRF
Spons orer

54080 Rugby League

kr 30 000
kr 30 000
kr 28 000
kr 20 000

kr 52 000
fra NRF
fra RLEF

54090 Gaelic

Kommentar

kr 141 000
kr 52 000
kr 0

kr 0
kr 454 000

kr 0
kr 712 364

kr 200 000
kr 275 000
kr 0
kr 90 000
kr 50 000
kr 50 000
kr 70 000
kr 70 000
kr 50 000
kr 30 000
kr 300 000
kr 15 000
kr 25 000
kr 83 000
kr 10 000
kr 0
kr 0
kr 400 000
kr 5 000
kr 1 723 000

kr 180 000
kr 71 700
kr 97 500
kr 30 000
kr 50 000
kr 50 000
kr 70 000
kr 70 000
kr 50 000
kr 30 000
kr 300 000
kr 15 000
kr 25 000
kr 70 000
kr 20 000

kr 100 000 Ingen U18 før 2018
kr 400 000
kr 5 000
kr 1 634 200

SUM ADMIN

kr 75 000
kr 0
kr 80 000
kr 35 000
kr 0
kr 10 000
kr 45 000
kr 25 000
kr 516 000
kr 25 000
kr 44 730
kr 0
kr 9 000
kr 20 000
kr 0
kr 175 000
kr 19 895
kr 1 079 625

kr 75 000
kr 25 000
kr 60 000
kr 35 000
kr 0
kr 2 000
kr 45 000
kr 37 500
kr 516 000
kr 25 000
kr 268 380
kr 80 000
kr 9 000
kr 75 000
kr 0
kr 175 000
kr 19 895
kr 1 447 775

SUM TOTAL COSTS

kr 3 256 625

kr 3 794 339

SUM TOPPIDRETT
KOMPETANSEUTVIKLING

74003
74007
74009
74010
74011
74012
74013
74014
74018
74019
74020
74045
74050
74060
74070
74075
74080
74085
74090

Utvikling, ungdom og skole
Utvikling Rullestol/Quad Rugby
Sparebankstiftelsen
Quad serier
Utdanning trener
Utdanning dommere
Dommere
Klubbledersamling (iht Strategic plan)
Prosjekt linjedommere
Int. setvner / mesterskap dommer
Skoleprosjektene
Premie/gaver/medaljer
Media/TV
Ysep
Deltager Int. møter / konf
Lønn, utviklingskonsulent
Junior Men U18/U20
Utstyr til Rullestol
Adm. kurs/seminar
SUM KOMPETANSEUTVIKLING

Prioritert - iht strategi

Prioritert - iht strategi
Prioritert - iht strategi
Prioritert - iht strategi
Prioritert - iht strategi
Prioritert - iht strategi

ADMINISTRASJON/ORGANISASJON

Møteutgifter, NRF Styre
Møteutgifter, årsmøte
IRK Regnskap
Revisjonshonorar
Adm. kurs/seminar
Adm. reiseutgifter
Leie Lokaler (ink felleskostnader)
Adm. daglige driftskostnader
Lønn ansatte i adm.
Personalforsikring
Utviklingsansvarlig lønn
Utviklingsansvarlig prosjektkostnader
Internasjonale kontigenter
IT Kostnader
Salg av utstyr
Spillerforsikring
Ekstra Spillemidler Utstyr

Red. antall styremedl. for å holde budsjett; vara skal ikk

40% stilling I bare 3 måneder
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90010
90020
95010
95011
95014
95015
95016
95017
95020
95022
95025
95026
95028
95031
95099
98010
98033

Ikke nok, balansen kommer fra Menn XV
Ble ca. 50k i 2016, og får 30k i rabatt
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9. STATSAUTORISERT REVISOR 2017
Revisjon av regnskap 2017 for NRF
Forslag:
Benytte BDO til å revidere regnskapet til NRF for 2017.

Styrets innstilling
Styrets foreslår å benytte BDO som tilsatte statsautorisert/registrert revisor til å revidere
forbundets regnskap i 2016. Budsjett for revisjonshonorar i 2016 var kr 35 000.
NRF er og har vært fornøyd med arbeidet som har vært utført iht oppfølging og revidering i
perioden.
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Forbundet innstilling er at BDO reviderer også forbundets regnskap for 2017.
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10. FORSLAG TIL VALG
Innstilling til årsmøtet i NRF 2017
NRFs styre har i 2016 bestått av følgende medlemmer:
President

Per Thorkildsen

Vise president

Chris Spencer

Styremedlem

Francis RJ Skaret Hunt

Styremedlem

Kathrine Steinvik

Styremedlem

Erik Baret

Styremedlem

Anne Haigh

Styremedlem

Sjur Øyen

Styremedlem (1 år)

Ruben Bø

Varamedlem (1 år)

Mari Krogstad Finnestad

Kontrollkomité har bestått av følgende medlemmer:
Leder:

Johan Bjørkevoll

Medlem:

Kristin Redmond

Medlem:

Petter Mathisen

Leder:

Patience Allen

Medlem:

Ebbe Torp

Medlem:

Sølve Conradi Olsen
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Valgkomité har bestått av følgende medlemmer:
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Valgkomiteens foreløpig innstilling – dersom forslag fra Styre om endring i styre
sammensetning er godkjent på AGM:
Det tas forbehold om endring inntil selve AGM.

Styret, Kontrollkomiteen og Valgkomiteen (alle for 2 år - neste valg mars 2019):

Styre:
President:

Per Thorkildsen

Vise president:

Chris Spencer

Styremedlem:

Diana Bird

Styremedlem:

Anne Haigh

Styremedlem:

Kim Andre Seglem

Styremedlem:

Erik Baret

Varamedlem:

Ingvild Ødegård

Varamedlem:

David Faller

FORBUNDSTINGET 2017 | 29.03.2017

Kontrollkomité:
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Leder:

Johan Bjørkevoll

Medlem:

Petter Mathisen

Medlem:

(kvinne)

Vara:

Kristin Redmond

Valgkomité:
Leder:

Ebbe Torp

Medlem:

Karl-Fredrik Velle

Medlem:

(kvinne)

Vara:

(kvinne)

Patience Allen
Olsen

Ebbe Torp

Valgkomité leder 2016

Valgkomité medlem 2016

Sølve Conradi

Valgkomité medlem

NORGES
RUGBYFORBUND

Sak 10 e

Styrets innstilling til valgkomite

Leder:

Nora Selnæs

Medlem:

Bjørn Hansen

Medlem:

Kim André Seglem

Vara:

Mari Kogstad
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2017-2019
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