Protokoll, Forbundstinget Norges Rugbyforbund, 05.03.2016

Åpning

President Per Thorkildsen åpnet møtet og ønsket alle velkommen.
Tom Tvedt representerte NIF og informerte om den norske idrettsmodellens
oppbygging og satsing i fremtiden.

Sak 1 – 3
Konstituering





De fremmøtte representanter ble godkjent. Det var
__38____stemmeberettigede og __42____ observatører ved
møtestart. (Observatører har også talerett)
Det ønskes ført i referatet at Fana rugbyklubb ønsket å delta, men
fikk ikke lov.
Innkalling ble godkjent. Det ble informert om at evt nye saker må bli
levert inn på dette tidspunkt. Dog ble saksdokumentene sendt ut for
sent iht. vedtekter. Presidenten beklager det inntrufne.



For at lovsaker skal godkjennes må det være 2/3 flertall.



Forslag fra BSI RK at punkt 8 på sakslisten byttes til punkt 6.
Forslaget vedtas ikke.








Sakliste ble godkjent.
Forretningsorden ble godkjent.
Som tingdirigent ble følgende valgt; Martin Kaasgaard Nielsen
Som sekretær ble følgende valgt; Jan Gjendem
Følgende tellekorps ble valgt; Erik Baret og Amanda Barsten
Til å gjennomgå og undertegne protokollen ble følgende valgt;
Åsmund Sæbøe og Mari Kogstad

Sak 4 –
Forbundets beretning ble behandlet. Følgende endringer/tillegg ble bemerket
Behandle
inntatt i denne;
beretning 2015
- Australsk fotball ønsker å få med følgende tekst i årsberetningen:
I likhet med fjoråret har australsk fotball hatt et aktivt år med bra oppmøte på
treninger og kamper. Økning i spillerantallet, fremfor alt på damesiden.
Det ble stilt lag til Swedish Open og Nordic Challenge i tillegg til EM, som i
år ble holdt i Kroatia. Vi stilte med både et herre- og damelandslag i EM.
I 2015 ble det for første gang i Norge startet et damelag i klubb og
landslagssammenheng.
Seriespill ble gjennomført i form av Kenguru Cup. Det ble spilt fem serierunder og en Grand Final hvor Ås Battlers ble seriemestere i 2015
-

Vedtatt at legges til i beretningen

-

Bergen RK har ønsker om at juniorlaget prestasjoner (NM 7s) tas
med i beretningen.

Bergen RK sitt juniorlag vant NM 7s for junior i Bergen
-

Vedtatt at legges til i beretningen

Horten RK U18-landslaget (gutter) har hatt samlinger, vært i England, levert
gode resultater. Norge Rugby U18 menn har hatt 2 regionale åpne
treningssamlinger, en i Horten og en i Bergen. Landslaget var også på
treningstur til Heatfield & Walderon RFC, med 2 7s-lag, med trening i 3
dager pluss en turnering med H&W RFC og Lewes RFC. Her gjorde norges
lag det veldig godt med 2 seire og en uavgjort. I tillegg spilte vi XVs mot

Vest-Sverige på Voldsløkka.
-

Vedtatt legges til i beretningen

-

Blindern RK kom med følgende merknad: Rugbyforbundet består av
flere idretter, ønsker at fremtidige årsberetninger deles opp etter
idrett.
Med ovenstående bemerkninger ble beretningen godkjent.

Sak 5 –
Behandle
regnskap 2015

Det ble informert om at revisor sin godkjennelse manglet, selv om
Kontrollkomiteen bekrefter at de har mottatt ren rapport.
Forbundets regnskap ble behandlet. Følgende bemerkninger ble knyttet til
regnskapet;
-

Landslag damer (Cathinka), mangler 20.000,-. ikke fakturert + økte
egenandeler. Føres på 2015-regnskapet. Dermed fremstår resultatet
som bedre enn regnskapet viser.

-

Kontrollkomiteen har levert inn rapport der de bekrefter at de har fått
forelagt revisjonsberetning for 2015 og revisor har avgitt ren
beretning. Dette stemmer ikke pga. manglende signering fra styret har
ikke revisor sendt noen rapport ennå.

-

Gavin BRK kom med følgende merknad: Ikke nok tid til å se
gjennom papirene. Noen må følge opp, regnskapet viser at 47% av
utgiftene gikk til admin. Inntektene på vei ned, 18%. Må øke
aktivitetsnivået for å øke inntektene.

-

Sjur kom med følgende oppklaring til Gavin sin merknad: 2014
ekstraordinære inntekter, skyldes EM.

-

Blindern RBK har fått tildelt 120.000 til skoleprosjekt i Oslo,
regnskapsført utbetalinger tilsvarende 113.000,- men mener de kun er
tildelt 90.000,- Må sjekke opp nærmere.

Det protokollføres at de overnevnte noter blir tatt med GS,
kontrollkomité, det nye styret og de aktuelle klubber.
Regnskapet ble godkjent med ovenstående bemerkninger og uten revisors
godkjenning. Dette medfører at dersom revisor ikke godkjenner regnskapet
vil det ikke bli tatt opp igjen før neste forbundsting. 0 stemmer imot.
Sak 6 –
Innkomne
saker

Det var 6 innkomne saker til behandling, Rekkefølgen ble endret, som følge
av dette, ble punkt 6.1 ble trukket før votering.
6.1 Forslagsstiller: Forbundsstyret
Forslag: Opptak av nye idretter.
NRFs styre anbefaler at tinget godkjenner opptak av AFL, GAA, Rugby
League og Touchrugby som nye idrettsgrener under NRF, og søker
NIF og det respektive internasjonale forbundet for medlemskap.
Forslaget ble trukket før votering

6.2 Forslagsstiller: Forbundsstyret
Forslag: Forslag til lovendring (krever2/3 flertall).
Forbundstinget godkjenner oppdatering av lovnorm ihht.
oppdateringene fra Idrettstinget 2015.
Se vedlegg med endringer.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
6.3 Forslagsstiller: Forbundsstyret
Forslag: Forslag til lovendring (krever2/3 flertall).
Forbundstinget endrer lovtekst med virkning fra Forbundstinget
2017:
Fra:
§ 14 Særforbundstinget
14.1 Norges Rugbyforbund høyeste myndighet er særforbundstinget som
holdes hvert år.
Til:
§14 Særforbundstinget
14.1 Norges Rugbyforbunds høyeste myndighet er særforbundstinget som
holdes annenhvert år.
Fra
16.3 Valg foretas for 2 år ad gangen: president, 3 styremedlemmer og leder
for Kontrollutvalget velges i ulike år.
Visepresident, de øvrige 3 styremedlemmer, 2 varamedlemmer leder for
Valgkomité velges like år.
Til:
16.3 Valg foretas for 2 år ad gangen: president, visepresident, 6
styremedlemmer, 2 varamedlemmer Valgkomité; leder, to medlemmer, en
vara. Kontrollkomite, leder og to medlemmer.

Forslag(ene) ble vedtatt enstemmig
6.4 Forslag til navnendring i lov og dokumenter:
Forslag til lovendring (krever2/3 flertall).
Forslagsstiller: Forbundsstyret
Forslag: Følgende paragraf legges til loven
§27
27.4 Forbundstinget gir styret fullmakt til å oppdatere loven i
samsvar med fremtidige endringer i NIFs regelverk og lovnorm
for særforbund.

Forslaget er enstemmig vedtatt.
6.5 Endring av lovtekst:
Forslagsstiller: Forbundsstyret:
Forslag: Forslag til lovendring (krever2/3 flertall).
Ved opptak i nye idretter endres loven med de respektive forbund.
Fra Norges Rugbyforbund, medlem av:
Rugby World – Rugby Europe – International Wheelchair rugby Federation
Til Norges Rugbyforbund, medlem av:
Rugby World – Rugby Europe – International Wheelchair rugby Federation
Norges Idrettsforbund og Olympiske og Paralympiske Komité, RLIF (JA),
RLEF (JA), GAA (JA) int., AFL int. (JA), Touch int. (NEI)

Blindern RK: Stiller spørsmål om fordelene ved å inngå i flere forbund. Vil
det kunne dras nytte av dette, åpne for å delta i flere ligaer etc.?
GS informerte om at vi per i dag får tilskudd til å drive Rugby Union (NIF
og WR) og Rullestolrugby (NIF). Det vil ikke medføre økonomisk tilskudd
til nye idretter, før den enkelte idretten overstiger 1500 aktive medlemmer.
Det vil derimot være mer tids og kostnadskrevende å drifte flere idretter.

6.6 Endring av lovtekst:
Forslagsstiller: Forbundsstyret:
Forslag: Oppdatere lov iht. NIFs reglement.
Opprettelse av disiplinærutvalg (Saker iht. NRFs kamp- og
konkurransereglement.)

2

Forslaget er enstemmig vedtatt
Forslag til å beholde kontingenter/avgifter til kr. 0,- ble fremlagt.
Det ble enstemmig vedtatt at medlemmene ikke skal betale kontingent til
forbundet.

Sak 8 –
Forbundets langtidsplan ble gjennomgått og følgende bemerkninger ble
Behandle
knyttet til denne;
langtidsplan og
Spørsmål 117: Bemerkes at det kun nevnes rugby i strategiplan, ingen
langtidsbudsjett
av de andre idrettene i NRF.
Stig fra Horten RK: Analyse, svakheter: Få medlemmer.
Bodø RK: Nye klubber sliter med økonomi/oppstart (baneleie etc.)
Trenger bedre finansiering til oppstart om det ønskes å nå 25 klubber.
Oslo Øst RK: Banefasiliteter. Trenger støtte for å kunne leie bane
med tilfredsstillende fasiliteter (banedekke).
Cathinka, Oslo RK: Ønske om å etterstrebe mer åpenhet slik at
medlemmer kan føle mer tilhørighet.
- Forslag om å endre virksomhetsideen: NRF skal fremme sine idretter

-

på alle nivåer, samt representere disse idrettene internasjonalt.
Enstemmig vedtatt.
Forslag om å legge til følgende under svakheter i Analyse: «få
medlemmer» Enstemmig vedtatt.
Forslag om endre ordlyden: Rugbyverdiene i analysen til verdiene i
analysen. Enstemmig nedstemt.
Legge til punkter i strategiområde 1: Klubbutvikling, bedre klubber
Begge punkter ble enstemmig vedtatt ved håndsopprekning.

Forbundets budsjett ble presentert og følgende bemerkninger ble knyttet til
dette;
- Horten RK: Ønsker ikke kutt i landslagstilskuddet. EM til sommeren.
U-18 deltakere er uten inntekt, kan slite med å finansiere egenandel
for å delta.
- Blindern RK: spørsmål til skoleprosjekt nedprioritering/utfasing.
- Australsk fotball: Savner post på budsjettet for deres landslag.
- BRK: Ønske om å fordele budsjettet i tre deler: 1/3 til hver av:
Administrasjon, bredde og elitesatsing.
- Oslo Øst RK: Vil ha oversikt over føringer fra NIF når det gjelder
budsjettet.
- Oslo øst RK: Undres når tilskudd grunnet økt medlemsmasse utløses.
- Cathinka Oslo RK (damer) har flere turneringer/oppdrag, men
redusert økonomi. Vil føre til dårligere utvikling/rekruttering i
kvinnerugby.
- Horten RK: Vil det bli tatt høyde for at det kommer nye
skoleprosjekter rundt om i kongeriket. Svar fra styret: JA.
Forslag fra Oslo rullestolrugby:
Økt tildeling til QUAD IV fra NRF med 60.000,Finansieres ved å redusere tildeling til andre grupper:
Herrer XV får redusert tildeling med 45.000,Seniorlandslag Herrer XIII får redusert tildeling med 15.000,Forslaget ble nedstemt med 10 for og 17 mot
Budsjettet ble vedtatt.
Innlegg fra Sjur Øyen (Styret): Rugbytinget ber styret om å fremlegge et
langtidsbudsjett for diskusjon på ledersamling i 2016. Med en tydelig
gjennomgang av postmiddeltildeling fra Norges Idrettsforbund og
forpliktelse i postmiddeltildeling.
Vedlegget ble vedtatt ved avstemning.
Forbundsstyret foreslo fortsatt engasjement av revisjonsselskapet BDO.

Sak 9 –
Engasjere statsaut./reg. revisor
Dette ble enstemmig vedtatt.
Valg forbundsstyre (alle ett år, pga endring til Forbundsting annenhvert år);
Sak 10 abc
Valg
Visepresident, 3 styremedlemmer
Valg av Visepresident:


Som Visepresident ble Chris Spencer valgt.

Valg av styremedlemmer:


Som styremedlemmer (3 stk.) ble følgende valgt;

styremedlem: Kathrine Steinvik
styremedlem: Francis Hunt
styremedlem: Ruben Bø
Valg av varamedlem: Mari Kogstad

Valg av kontrollkomite;
• Som medlemmer(2 stk.) ble følgende valgt;
Kirsten Redmond og
• Som varamedlemmer(1 stk.) ble følgende valgt;
Valg av valgkomite;
• leder ble følgende valgt; Patience Allen
• Som medlemmer(2 stk.) ble følgende valgt;
Ebbe Torp og Sølve Conradi Olsen
• Som varamedlemmer(1 stk.) ble følgende valgt;
Disiplinærutvalg.
Paul Winson ble valgt til medlem i displinærutvalget.
Til å utvelge medlem nr. 2 har styret fått fullmakt fra forbundstinget til å
utvelge denne personen under forutsetning av denne har tilfredsstillende
juridisk bakgrunn. Enstemmig vedtatt av forbundstinget.
Delegater til representasjon internasjonalt.
Styret ønsker fullmakt til å utsende delegater for å representer NRF i
internasjonale forbund/foreninger. Enstemmig vedtatt av forbundstinget
Avslutning

President takket avgående styremedlemmer for jobben. Deretter ble møtet
avsluttet med utdeling av gaver.

Referent sign.

Jan Rachid Gjendem

okollund rtegner sign.

Særbe

Protokollundertegner sign.

Mari Kogstad

Norges Rugbyforbund
(Norwegian Rugby Union)

Member of
International Rugby Board (IRB) - Association Européenne de Rugby (FIRA-AER)
Norwegian Olympic Committee and Paralympic Committee and Confederation of Sports (NIF)

Forretningsorden, jfr. forbundets lover, § 10:

2 Godkjenning av innkalling, forretningsorden og sakliste.
Forslagsstiller: Forbundsstyret
Forslag til forretningsorden:
1. Tinget ledes av valgt(e) dirigent(er). Protokollen føres av valgt(e) sekretær(er).
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.

Address: Norges Rugbyforbund, N-0840 Oslo, Norway Org.nr.: 979 922 566
Telephone: +47 21 02 98 45 E.mail: rugby@nif.idrett.no www.rugby.no

Styrets Årsberetning 2015
2014 har vært et år hvor det nok en gang har blitt spilt mye rugby, trent mye rugby og klubbenene
har aktivt jobbet med rekrutering og promotering av rugby som en fantastisk sport for alle. Jeg
ønsker her og takke alle som jobber mot og gjøre dette mulig, de frivillige, lagledere, trenere,
dommere og andre som ofte jobber bak kulissene, men uten dem hadde vi ikke kunnet holde på
med den flotte sporten vår.
Utviklingen av Rugby i Norge
Klubbene jobber aktivt med rekrutering og styrke sin drift i det lokale miljøet. Dette har i år NRF
anerkjent og for å assistere denne fremdriften bestemte vi å ansette en Utviklingskonsulent som
har som hoved oppgave å hjelpe klubbene å bli sterkere. Noe som igjen vi tror vil resultere i enda
mer aktivitet med flere aktive. Dette sammen med skole prosjektene og styrets forslag om å
prioritere dette arbeidet, samt ungdoms arbeide lover godt for årene fremover og vi håper dette vil
resultere i en egen effektiv junior serie om to år.
Vi jobber fortsatt i nært samarbeide Europeisk Rugby og World Rugby med størst fokus pa “get
into rugby” og ungdoms rekrutering, samtidig tar både damer VII, herrer VII og menn XV del i deres
Europeiske mesterskap. League fortsetter også med sterk vekst med support fra det Europeiske
League forbundet. De satser også mot ungdomslag, samtidig som de spiller internasjonale kamper
mot våre naboer. Gledelig er det også å melde at i år har vi sett en markant økning fra både lokal
og nasjonal presse med rugby artikler, og dette er noe vi fortsetter å presse for slik at vi får flere
kanaler til og promotere vår sport. Porsgrunn Pirates deltok på barnas idrettsdag i høst og
introduserte rugby til flere hundre barn. Mange klubber I NRF har arrangert sommer eller ferie
trenings camper for barn og ungdom. Flotte tiltak hjelper barn i byer og tettsteder samtidig som vi
promoterer rugby.
Rullestolrugby har under hele 2015 hatt et høyt aktivitets nivå, med en mengde aktiviteter i både
inn og utland. Disse aktivitetene har dekket konkurranser, rekrutering samt trening. I tillegg har
rullestolrugby deltatt på kurs og møter i NIFs regi, og har under året også sikret midler for videre
investering i utstyr.
Aktiviteter i Rugbysporten
Det ble igjennom året gjennomført NM, Cup og seriespill med meget god deltakelse over hele
Norges Rugby Land. Stavanger Menn vant både NM i VIIs og XVs, mens Bergen stakk av med
NM tittelen i Damer VIIs. I League stakk Bodø av med NM tittelen. Vi begynte også i år med og
introdusere barne aktiviteter i sammenheng med senior internasjonale aktiviteter, og første prøve
var når League skulle spille på Bislett, hvor vi da hadde mer enn 120 deltakere fra Norge og
Sverige på Bislet og Voldsløkka. Dette er en aktivitet som vil forsterkes i 2016.
Landslagene har sportselig hatt en god utvikling i 2015, og det har vært artig og se hvordan de blir
sett opp til av både yngre ytøvere, og tilskuere som aldri har sett rugby før. Menn VIIs vant 4 av 6
kamper i EM i Zagreb (som også var OL Kvalifisering for Rio) og endte opp med å vinne sitt trofé
med sin hel norske tropp (OL Krav). Men XVs gikk fra styrke til styrke, tapte knepent mot Bosnia
borte, vant mot Finland og vant mot Bulgaria borte. XV’s engasjerte mellom 70 og 80 spillere under
sesongen med trening og trenings kamp for de unge og lovende som Bergen vant. Damer 7s holdt
sitt mål for sesongen i deres EM samt både åpne og lukkede treninger. Store forandringer omkring
organisasjonen, ansvar og rapporteringen til landslagene har blitt innført for neste sesong, med
forventinger bade sportslige og økonomiske.
Årsregnskapet
Sett over hele året har 2015 vært en utfordrende 12 måneders periode for NRF. Efter Tinget 2015
satte Styret opp regnskapet som skulle resultere i et lite pluss for 2015, men desverre så ble
resultatet et tap på over kr 200 000.
Mye av underskuddet skyldes overforbruk av Damer VIIs og Menn XVs. Begge lagene skaffet
egne sponsor midler og mottok mer i reise støtte fra Europe Rugby, men selv med bedre inntekt

Fortsatt Drift
I samsvar med regnskapslovens §3.3 bekreftes det at forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn
ved utarbeidelsen av regnskapet.

Arbeidsmiljø
Generalsekretær har jobbet med svært varierte oppgaver som forventet av en daglig leder i et lite
særforbund. Stillingen økte i løpet av 2015 fra 60 % til 100 %. Utviklingsansvarlig sluttet og begynte
hos Rugby Europe. I erstatning satte vi opp en ny 60 % stilling som Utviklingskonsulent.

Ytre Miljø
N RFs virksomhet forurenser ikke det ytre miljø.

Likestilling
N RF har en fulltidsansatt og en deltidsansatt, begge er kvinner. Forbundsstyret består av to kvinner
og seks menn.
Oslo 22.februar 2016
Styret for Norges Rugbyforbund

Oslo, 04.03.2016
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NORGES RUGBYFORBUND
Rapport pr. 31. desember 2015
Inntekter

Kostnader

Resultat

Hittil

Hittil

Hittil

Regnskap ÅrsbudsjettPrognose Regnskap ÅrsbudsjettPrognose Regnskap ÅrsbudsjettPrognose
SUM TOTALT

-3 749 705 -3 501 000 -3 501 000

4 058 215

3 577 500

3 577 500

256 368

76 500

76 500

20 000

Prosjektnr Prosjekt
IDRETTENS ROLLE I SAMFUNNET
17010 Deltag. intern. møter/konf.

0

0

0

26 623

20 000

20 000

26 623

20 000

17020 Internasjonale kontingenter

0

0

0

8 914

6 000

6 000

8 914

6 000

6 000

0

0

0

35 537

26 000

26 000

35 537

26 000

26 000

51010 Int.stevner/mesterskap - dommere

0

0

0

28 986

7 000

7 000

28 986

7 000

7 000

32010 Serie / Turnering senior

0

0

0

5 000

35 000

35 000

5 000

35 000

35 000

32040 Serie-/turnering

0

0

0

10 000

0

0

10 000

0

0

32070 Klubbutvikling

0

0

0

2 552

0

0

2 552

0

0

51015 Em Kvinner 2014

0

0

0

0

0

51020 Dommere

0

0

0

114 198

90 000

90 000

SUM IDRETTENS ROLLE I SAMFUNNET
TOPPIDRETT

52010 Rugby inn i skolen
54010 Mens XV
54011 Income minus cost

0
114 198

90 000

90 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-50 000

0

0

431 664

318 000

318 000

381 664

318 000

318 000

0

0

0

0

237 008

237 008

0

237 008

237 008

-56 660

0

0

116 176

90 000

90 000

59 516

90 000

90 000

54030 Womens XV

0

0

0

0

0

0

0

0

0

54040 Womens VII

-62 545

0

0

282 204

150 000

150 000

219 659

150 000

150 000

54020 Mens VII

54045 Junior Men U17

-6 500

0

0

127 509

153 492

153 492

121 009

153 492

153 492

54046 Junior/Student Women

0

0

0

0

10 000

10 000

0

10 000

10 000

54047 Rugby Junior Stipend

0

0

0

8 932

20 000

20 000

8 932

20 000

20 000

54048 Utviklingslag U18/U20 RL

0

0

0

15 071

15 000

15 000

15 071

15 000

15 000

54078 Rullestol

0

0

0

11 592

10 000

10 000

11 592

10 000

10 000

-8 000

0

0

109 708

100 000

100 000

101 708

100 000

100 000

54080 Rugby League
54090 Gaelic

0

0

0

0

15 000

15 000

0

15 000

15 000

-183 705

0

0

1 263 591

1 250 500

1 250 500

1 079 886

1 250 500

1 250 500

74001 Utvikling klubbstøtte ink.D1 Finale

0

0

0

0

0

0

0

0

0

74002 Utvikling skole prosjekt

0

0

0

11 060

0

0

11 060

0

0

-2 782

0

0

21 585

21 000

21 000

18 803

21 000

21 000

74004 NIF Youth Exchange programme

0

0

0

25 902

30 000

30 000

25 902

30 000

30 000

74005 Utvikling (NIF, post2)

0

0

0

34 760

0

0

34 760

0

0

74006 Utvikling organisasjon

0

0

0

34 307

20 000

20 000

34 307

20 000

20 000

SUM TOPPIDRETT
KOMPETANSEUTVIKLING

74003 Utvikling, regional projects

74007 Utvikling Rullestol/Quad Rugby

-3 500

0

0

292 314

297 000

297 000

288 814

297 000

297 000

74008 Exstrastiftelsen Rullestol

0

0

0

0

0

0

0

0

0

74010 Utdanning Spiller

0

0

0

0

0

0

0

0

0

74011 Utdanning trener

0

0

0

58 271

50 000

50 000

58 271

50 000

50 000
30 000

74012 Utdanning dommere

0

0

0

24 829

30 000

30 000

24 829

30 000

-18 810

0

0

60 874

50 000

50 000

42 064

50 000

74015 Bergen Skoleprosjekt

0

0

0

120 000

120 000

120 000

120 000

120 000

120 000

74016 Project Rio

0

0

0

0

0

0

0

0

0

74017 Project Rio bergen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

74020 Stavanger Skoleprosjekt

0

0

0

120 000

120 000

120 000

120 000

120 000

120 000

74025 Tr.heim,Østlandet, Bodø skoleprosjekt

0

0

0

0

0

0

0

0

0

74035 Oslo Skoleprosjekt

0

0

0

113 556

120 000

120 000

113 556

120 000

120 000

74040 Utdanningsmateriell

0

0

0

7 500

5 000

5 000

7 500

5 000

5 000

74045 Premie/gaver/medaljer

0

0

0

16 858

15 000

15 000

16 858

15 000

15 000

74050 Media/TV

0

0

0

21 307

25 000

25 000

21 307

25 000

25 000

74055 VTN-Nordic Rugby

0

0

0

0

0

0

0

0

0

74060 Ysep

0

0

0

3 800

0

0

3 800

0

0

-25 092

0

0

966 923

903 000

903 000

941 831

903 000

903 000

74014 Klubbledersamling

SUM KOMPETANSEUTVIKLING

ADMINISTRASJON/ORGANISASJON
90010 Møteutgifter, NRF Styre

0

0

0

92 574

90 000

90 000

92 574

90 000

90 000

90020 Møteutgifter, årsmøte

0

0

0

26 214

25 000

25 000

26 214

25 000

25 000

90030 Møteutgifter annet

0

0

0

0

0

0

0

0

0

95010 IRK Regnskap

0

0

0

93 038

80 000

80 000

93 038

80 000

80 000

95011 Revisjonshonorar

0

0

0

21 875

0

0

21 875

0

0

95014 Adm. kurs/seminar

0

0

0

3 697

5 000

5 000

3 697

5 000

5 000

95015 Adm Reiseutgifter

0

0

0

7 982

2 000

2 000

7 982

2 000

2 000

95016 Leie Lokaler (ink felleskostnader)

0

0

0

43 419

40 000

40 000

43 419

40 000

40 000

95017 Adm. daglige driftskostnader

-1 206

0

0

42 364

30 000

30 000

41 159

30 000

30 000

95018 Adm. Internasjonale kamper

-5 565

0

0

35 352

50 000

50 000

29 787

50 000

50 000

95019 Landslag manager

0

0

0

25 034

50 000

50 000

25 034

50 000

50 000

95020 Lønn ansatte i adm.

0

0

0

522 693

566 000

566 000

522 693

566 000

566 000

95022 Personalforsikring

0

0

0

16 124

20 000

20 000

16 124

20 000

20 000

95025 Utviklingsansvarlig Lønn

0

0

0

252 501

340 000

340 000

252 501

340 000

340 000

95026 Utviklingsansvarlig Prosjektkostnader

-5 565

0

0

107 555

50 000

50 000

101 990

50 000

50 000

95027 Fredskorps feasibility kostander

0

0

0

0

0

0

0

0

0

95030 Manager Project Rio

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-4 302

0

0

57 440

30 000

30 000

53 138

30 000

30 000

95090 Billetter

0

0

0

3 366

0

0

3 366

0

0

95099 Salg av utstyr

0

0

0

33 650

20 000

20 000

33 650

20 000

20 000

95031 IT Kostnader

98010 Spillerforsikring
98020 Rugby Europe International Travel Refunds
98025 Serie/Turneringsavgift
98030 Rammetilskudd (NIF)
98033 Ekstra Spillemidler Utstyr

-190 709

-80 000

-80 000

187 697

0

0

-3 012

-80 000

-80 000

0

-100 000

-100 000

-161 741

0

0

-161 741

-100 000

-100 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-1 789 084 -1 760 000 -1 760 000

0

0

0 -1 789 084 -1 760 000 -1 760 000

-31 330

-185 000

-185 000

31 330

0

0

0

-185 000

-185 000

-678 435

-620 000

-620 000

0

0

0

-678 435

-620 000

-620 000

98040 Tilskudd integrering (NIF) Post 2

0

-237 000

-237 000

0

0

0

0

-237 000

-237 000

98045 Tilskudd integrering (NIF) Post 3

-350 000

0

0

350 000

0

0

0

0

0

98050 Rammetilskudd (IRB)

-220 520

-210 000

-210 000

0

0

0

-220 520

-210 000

-210 000
-20 000

98035 Tilskudd NIF (post 3)

98060 Ekstraordinære inntekter

-8 855

-20 000

-20 000

0

0

0

-8 855

-20 000

98070 Renteinntekter

-14 122

-23 000

-23 000

0

0

0

-14 122

-23 000

-23 000

98075 MVA refusjon

-241 214

-186 000

-186 000

0

0

-241 214

-186 000

-186 000

-69 000

-80 000

-52 142

-80 000

-80 000

98085 Fredkorps Schools exchange

-80 000

16 858

0

SUM ADMINISTRASJON/ORGANISASJON

-3 540 907 -3 501 000 -3 501 000

1 792 163

1 398 000

1 398 000 -1 800 887 -2 103 000 -2 103 000

0

Totalt

-3 749 705 -3 501 000 -3 501 000

4 058 215

3 577 500

3 577 500

256 368

76 500

76 500

Norges Rugbyforbund
Resultatregnskap 2015

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER

NOTE
1

2015

2014

Hovedbokskonto

INNTEKTER
Sponsor- og salgsinntekter
Offentlige tilskudd
Andre inntekter
Sum driftsinntekter

144 660
3 152 281
507 641
3 804 582

126 680
4 258 563
288 345
4 673 588

30xx-32xx
34xx
3500-3999

0
848 006
377 475
2 849 511

36 875
633 329
585 773
3 190 587

4xxx
5xxx
7450-7460
6100-7449,7461-7999

4 074 992

4 446 564

-270 410

227 024

Finansposter
Finansinntekter
Finanskostnader

14 122
80

22 590
0

Sum finansposter

14 042

22 590

-256 368

249 614

-256 368

249 614

-256 368

249 614

Varekostnad
Lønns- og personalkostnader
Tilskudd
Andre driftskostnader
Sum driftskostnader
Driftsresultat

ÅRSRESULTAT

Disponering av årets resultat
Til/fra egenkapital
Avsetning/selvpålagte restriksjoner
Sum disponering

2
3

4
5
6

80xx
81xx

Norges Rugbyforbund
Balanse per 31. desember

EIENDELER
Omløpsmidler
Fordringer
Kundefordringer
Andre kortsiktige fordringer
Sum fordringer

NOTE

2015

2014

7
8

21 896
188 757
210 653

21 896
19 895
41 791

9

567 921

448 930

Sum omløpsmidler

778 574

490 721

SUM EIENDELER

778 574

490 720

357 918
-206 217
151 701

108 304
249 614
357 918

392 621
67 877
166 374
626 873

75 683
34 638
22 481
132 802

Sum gjeld

626 873

132 802

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

778 574

490 720

Bankinnskudd, kontanter o.l.

EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital
Årsresultat
Sum egenkapital

10
10

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Skatt og offentlige avgifter
Annen kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld

11

Oslo, 04.03.2016
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Styremedlem
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Styremedlem
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Styremedlem
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Åsmund Sæbøe
Styremedlem

6. Innkomne forslag
Sak 6.1: Forslag om opptak av nye idretter.
Forslagsstiller: Forbundsstyret
Forslag, Nye idrettsgrener.
NRFs styre anbefaler at tinget godkjenner opptak av AFL, GAA, Rugby League og
Touchrugby som nye idrettsgrener under NRF, og søker NIF og det respektive internasjonale
forbundet for medlemskap.

Sak 6.2: Forslag til lovendring (krever2/3 flertall).
Forslagsstiller: Forbundsstyret
Forslag:
Forbundstinget godkjenner oppdatering av lovnorm ihht. oppdateringene fra Idrettstinget
2015.
Se vedlegg med endringer.

Sak 6.3: Forslag til lovendring (krever2/3 flertall).
Forslagsstiller: Forbundsstyret
Forslag:
Forbundstinget endrer lovtekst med virkning fra Forbundstinget 2017:
Fra:
§ 14 Særforbundstinget
14.1 Norges Rugbyforbund høyeste myndighet er særforbundstinget som holdes hvert år.
Til:
§14 Særforbundstinget
14.1 Norges Rugbyforbunds høyeste myndighet er særforbundstinget som holdes annenhvert
år.

Fra
16.3 Valg foretas for 2 år ad gangen: president, 3 styremedlemmer og leder for
Kontrollutvalget velges i ulike år.
Visepresident, de øvrige 3 styremedlemmer, leder for Valgkomité velges like år.

Til:
16.3 Valg foretas for 2 år ad gangen: president, visepresident, 6 styremedlemmer,
Valgkomité; leder, to medlemmer, en vara. Kontrollkomite, leder og to medlemmer.

Sak 6.4: Forslag til lovendring (krever2/3 flertall).
Forslagsstiller: Forbundsstyret
Forslag: Følgende paragraf legges til loven
§27
27.4

Forbundstinget gir styret fullmakt til å oppdatere loven i samsvar med fremtidige
endringer i NIFs regelverk og lovnorm for særforbund.

Sak 6.5: Forslag til lovendring (krever2/3 flertall).
Forslagsstiller: Forbundsstyret
Forslag: Ved opptak i nye idretter endres loven med de respektive forbund.
Norges Rugbyforbund, medlem av:
Rugby World – Rugby Europe – International Wheelchair rugby Federation
Norges Idrettsforbund og Olympiske og Paralympiske Komité, RLIF, RLEF, GAA int., AFL
int, Touch int.

NORGES RUGBYFORBUND
(THE NORWEGIAN RUGBY FEDERATION)
Medlem av
Norges Idrettsforbund og Olympiske og Paralympiske Komité
World Rugby – Rugby Europe – International Wheelchair rugby Federation

LOV FOR NORGES RUGBYFORBUND

Stiftet 15. februar 1982
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I.

INNLEDENDE BESTEMMELSER

§1

Overordnet mål
1.1 Norges Rugbyforbund sitt formål er å fremme rugbyidretten i Norge på alle nivå,
samt representere idretten internasjonalt.
1.2 Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig
aktivitet skal bygge både på grunnverdiene til NRF som er; idrettsglede, disiplin,
respekt, integritet og samhold,. Samt NIF sine grunnverdier; idrettsglede, fellesskap,
helse og ærlighet

§2

Organisasjon
2.1 Norges Rugbyforbund er en sammenslutning av alle idrettslag som organiserer
rugbyidretten og som er medlemmer av Norges idrettsforbund og olympiske og
paralympiske komité (NIF). Idrettslagene kan organiseres i særkretser/regioner.
2.2 Norges Rugbyforbund er medlem av NIF, Rugby Europe, World Rugby, og
International Wheelchair Rugby Federation, og skal følge deres respektive regelverk
og vedtak. NIFs lov gjelder for særforbundet uavhengig av hva som måtte stå i
særforbundets egen lov.
2.3 Opptak av nye idretter i særforbundet samt endring av særforbundets navn, må
godkjennes av idrettsstyret.. Idrettsstyret avgjør om den nye idretten faller inn under
NIFs formål og oppfyller NIFs definisjon av idrett. Ved avslag kan særforbundet
fremme forslag om opptak av den nye idretten på Idrettstinget.

§ 3 Oppgaver og kompetanse
3.1 Norges Rugbyforbund skal utvikle egen aktivitet, organisasjon, økonomi og ansatte
slik at det imøtekommer de krav og utfordringer særidrettens medlemmer, norsk idrett
og internasjonal idrett stiller.

a)
b)
c)
d)

3.2 Norges Rugbyforbund er den høyeste faglige myndighet på sin idretts område. Med
faglig myndighet menes myndighet i saker som omfatter vedkommende særidrett med
følgende unntak:
Spørsmål av organisasjonsmessig art som er felles for flere idrettsgrener.
Spørsmål vedrørende barne- og ungdomsidrett som er felles for flere idrettsgrener.
Økonomisk kontroll i henhold til NIFs lov § 4-4 bokstav i. Dette er ikke til hinder
for at særforbundene selv iverksetter kontrollrutiner.
Internasjonal representasjon i henhold til NIFs lov § 4-4 bokstav j.
3.3 Samarbeid med idrettsorganisasjoner/utøvere utenfor NIF må være godkjent og
underlagt kontroll av særforbundet.
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§ 4.

Medlemskap
4.1 Alle klubber som organiserer rugbyidretten, og er medlem av NIF har rett til å bli
medlemmer i forbundet.
4.2 Søknad om medlemskap sendes Norges Rugbyforbund via idrettskretsen.
Utmelding skjer på samme måte.
4.3 Alle klubber som er tilsluttet forbundet plikter å overholde NIFs og særforbundets
lover, sikkerhetsforskrifter, bestemmelser og vedtak.
4.4 Alle klubber plikter å fordre et tett samarbeid med forbundet, og hvert år sende
rapport til forbundet på fastsatt skjema innen 31. mars.
4.5 Antidoping
NRF sine medlemmer skal følge NIF lov § 12, og lovene og reglene til det relevante
internasjonale forbund.
1. Brudd på NIF lov § 12 skal straffes i henhold til loven, og skal behandles
internt i NRF i forhold til NRF sin beredskapsplan for håndtering av positive
prøver.
2. Forbundet skal ha definert en antidopingansvarlig person.
3. Alle i forbundets støtteapparat skal være medlemmer av idrettslag tilsluttet
forbundet.
4. Alle i forbundets medisinsk støtteapparat skal ha gjennomført
antidopingseminar for leger/fysioterapeuter og støtteapparat.
5. Spillere tatt ut til samlinger, treningskamper eller internasjonal konkurranse
må ha gjennomført Ren Utover.

§5

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.
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II.

TILLITSVALGTE OG ANSATTE

§6

Kjønnsfordeling
6.1 Ved valg/oppnevning av styre, råd, utvalg/komité mv og ved representasjon til
tingskal begge kjønn være representert.Sammensetningen skal være forholdsmessig i
forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at det skal være minst to
personer fra hvert kjønn der det velges eller oppnevnes mer enn 3 personer. Der det
velges eller oppnevnes 3 personer eller færre skal begge kjønn være representert.
Ansattes representant teller ikke med ved beregningen av kjønnsfordelingen.
6.2 Ved valg/oppnevning til styre, råd, utvalg/komité mv. i strid med bestemmelsen,
skal styret innen én måned etter tinget sende ut innkalling til ekstraordinært ting der
nytt valg foretas. Eksisterende medlemmer i det aktuelle styret, komiteen mv. blir
sittende til nytt styre, komité mv. er valgt/oppnevnt.
6.3 Ved representasjon må den delegasjon som faktisk møter tilfredsstille
bestemmelsen, hvis ikke mister organisasjonsleddet det antall representanter som
mangler for å oppfylle bestemmelsen.
6.4 Idrettsstyret kan pålegge organisasjonsledd å oppfylle bestemmelsen, herunder å
innkalle til nytt ting eller foreta ny oppnevning.
6.5 Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne
bestemmelsen. Deler av myndigheten er delegert til NIFs generalsekretær iht. NIFs
delegasjonsreglement. Det skal så langt det er mulig søkes om dispensasjon i forkant.
Søknad om dispensasjon må være sendt til det organ som avgjør
dispensasjonssøknaden innen 14 dager etter tinget. Dispensasjon kan kun gis for én
valgperiode/oppnevning av gangen.

§ 7 Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett m.v.
7.1 For å ha stemmerett og være valgbar må man være fylt 15 år, vært medlem av et
idrettslag i minst en måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene jf NIFs lov § 10-4.
Det samme gjelder der en person skal oppnevnes som representant til ting i overordnet
organisasjonsledd. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt.
7.2 En person kan ikke samtidig inneha mer enn ett av følgende verv i særforbundet:
medlem av styre, valgkomité, kontrollkomité, lovutvalg, disiplinærutvalg, revisor.
7.3 Forslagsrett:
a) Styret i særforbundet har forslagsrett til og på særforbundstinget.
b) Et representasjonsberettiget organisasjonsledd har forslagsrett til forbundstinget, og
dets representant(er) har forslagsrett på forbundstinget.
c) Møteberettiget komité/utvalgs, jf. §15.4, har tale- og forslagsrett til forbundstinget,
og dets representant(er) har forslagsrett på særforbundstinget innenfor
komiteens/utvalgets arbeidsområde i saker som ligger innenfor komiteens/utvalgets
arbeidsområde.
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7.4 Talerett:
a) Revisor har talerett på ordinært og ekstraordinært ting i saker som ligger innenfor
sitt arbeidsområde.
b) Representant fra NIF har talerett på forbundstinget.
c) Forbundstinget kan også beslutte å gi talerett til andre personer.

§ 8 Valgbarhet og representasjonsretten for arbeidstaker og oppdragstaker
8.1 Arbeidstaker i særforbundet er ikke valgbar til verv i særforbundet eller
overordnede organisasjonsledd. Tillitsvalgt som får ansettelse i særforbundet plikter å
fratre tillitsvervet, og gjeninntrer når ansettelsesforholdet opphører.
8.2 Arbeidstaker i særforbundet kan ikke velges eller oppnevnes som representant til
ting eller ledermøte i overordnede organisasjonsledd. Det kan heller ikke velges eller
oppnevnes representant som er arbeidstaker i det organisasjonsledd representasjonen
skjer.
8.3 Bestemmelsen får tilsvarende anvendelse på person som har oppdragsavtale som i
omfang kan sammenlignes med et ansettelsesforhold.
8.4 Denne bestemmelsen er ikke til hinder for at særforbundet gir de ansatte rett til å
utpeke ansattrepresentant(er)til særforbundets styre.
8.5 En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen, anses ikke som
valgt eller oppnevnt.
8.6 Idrettsstyret eller den det gir fullmakt kan, når det foreligger særlige forhold, gi
dispensasjon. Det skal så langt det er mulig søkes om dispensasjon i forkant. Det kan
bare gis dispensasjon for én valgperiode/oppnevnelse av gangen.

§ 9 Valgbarheten og representasjonsretten for andre personer med tilknytning til
særforbundet
9.1 En person som har en avtale med særforbundet som gir vedkommende en
økonomisk interesse i driften av særforbundet er ikke valgbar til verv innen
særforbundet eller overordnet ledd. Det samme gjelder styremedlem, ansatt i eller
aksjonær med vesentlig innflytelse i en juridisk person som har slik avtale som nevnt i
første setning. Begrensningen gjelder ikke for styremedlem oppnevnt av særforbundet.
Tillitsvalgt som får en slik avtale, styreverv, ansettelse eller eierandel, plikter å fratre
tillitsvervet, og kan ikke gjeninntre før ansettelsesforholdet mv. er opphørt.
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9.2 Person som i henhold til første ledd ikke er valgbar, kan heller ikke velges eller
oppnevnes som representant til ting eller ledermøte i overordnet organisasjonsledd.
Det kan heller ikke velges eller oppnevnes representant som har en tilsvarende
tilknytning til det organisasjonsledd representasjonen skjer.
9.3 En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen anses som ikke
valgt eller oppnevnt.
9.4 Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra
bestemmelsen. Det skal så langt det er mulig søkes om dispensasjon i forkant. Det kan
bare gis dispensasjon for én valgperiode/oppnevnelse av gangen.

§ 10 Inhabilitet
10.1 En tillitsvalgt, oppnevnt representant eller ansatt i særforbundet er inhabil til å
tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse:
a) når vedkommende selv er part i saken,
b) når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller nedstigende
linje eller i sidelinje så nær som søsken,
c) når vedkommende er eller har vært gift med eller er forlovet eller samboer med en
part,
d) når vedkommende leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret i et
organisasjonsledd eller annen juridisk person som er part i saken. 10.2 Likeså er
vedkommende inhabil når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke
tilliten til vedkommedes upartiskhet; blant annet skal det legges vekt på om
avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for vedkommende
selv eller noen som vedkommende har nær personlig tilknytning til. Det skal også
legges vekt på om inhabilitetsinnsigelse er reist av en part.
10.3 Er en overordnet inhabil, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av direkte
underordnet i særforbundet.
10.4 Inhabilitetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at den tillitsvalgte,
oppnevnte representanten eller ansattes tilknytning til saken eller partene ikke vil
kunne påvirke vedkommedes standpunkt og idrettslige interesser ikke tilsier at
vedkommende viker sete.
10.5 Med part menes i denne bestemmelsen person, herunder juridisk person som en
avgjørelse retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder.
10.6 I styrer, komiteer og utvalg treffes avgjørelsen av organet selv, uten at
vedkommende medlem deltar. Dersom det i en og samme sak oppstår spørsmål om
inhabilitet for flere medlemmer, kan ingen av dem delta ved avgjørelsen av sin egen
eller et annet medlems habilitet, med mindre organet ellers ikke ville være vedtaksført
i spørsmålet. I sistnevnte tilfelle skal alle møtende medlemmer delta. Medlemmet skal
i god tid si fra om forhold som gjør eller kan gjøre vedkommende inhabil. Før
spørsmålet avgjøres, bør varamedlem eller annen stedfortreder innkalles til å møte og
delta ved avgjørelsen dersom det kan gjøres uten vesentlig tidsspille eller kostnad.
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10.7 I øvrige tilfeller avgjør vedkommende selv om vedkommende er inhabil. Dersom
en part krever det og det kan gjøres uten vesentlig tidsspille, eller vedkommende ellers
finner grunn til det, skal vedkommende selv forelegge spørsmålet for sin nærmeste
overordnete til avgjørelse.
§11 Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll
11.1 Når ikke annet er bestemt, er styrer, komiteer og utvalg i særforbundet
vedtaksføre når et flertall av medlemmene er til stede. Vedtak fattes med flertall av de
avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende.
11.2 Vedtak kan fattes ved skriftlig behandling, f.eks per epost,eller ved fjernmøte,
f.eks på telefon/videokonferanse. Ved skriftlig saksbehandling sendes kopier av sakens
dokumenter samtidig til alle medlemmer med forslag til vedtak. For gyldig vedtak
kreves at flertallet av medlemmene gir sin tilslutning til det fremlagte forslaget, og til
at dette treffes etter skriftlig saksbehandling. Ved fjernmøte skal alle møtedeltakerne
kunne høre og kommunisere med hverandre.
11.3 Det skal føres protokoll fra styremøter.

§12

Tillitsvalgtes godtgjørelse
5.1 Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter som påføres
vedkommende i forbindelse med utførelsen av vervet.
5.2 Tillitsvalgte kan motta en rimelig godtgjørelse for sitt arbeid.
5.3 Godtgjørelse til styret og generalsekretær skal klart fremgå av vedtatt budsjett og
regnskap.
5.4 Refusjon for faktiske utgifter skal fremgå av forbundets budsjett.

III

ØKONOMI

§ 13

Regnskap, revisjon, budsjett mv.
13.1 Særforbundet er regnskaps- og revisjonspliktig, og skal følge regnskapsloven og
revisorloven. Regnskapsåret skal følge kalenderåret. Benyttelse av avvikende
regnskapsår skal godkjennes av Idrettsstyret.
13.2 Særforbundet skal engasjere revisor
Kontrollkomiteens oppgaver følger av §21.

og

velge

en

kontrollkomité.

13.3 Bankkonti skal være knyttet til særforbundet og skal disponeres av to personer i
fellesskap. Underslagforsikring skal være tegnet for dem som disponerer.
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13.4 På Tinget skal det fastsettes et budsjett som inneholder alle hovedposter i
resultatregnskapet og et langtidsbudsjett på minst to år. Budsjettet skal være realistisk,
og resultatet skal ikke vise underskudd med mindre det dekkes av positiv egenkapital.
Det vedtatte budsjettet bør fremkomme i egen kolonne når årsregnskapet fremlegges.
13.5 Årsregnskap og årsberetning skal fastsettes senest seks måneder etter
regnskapsårets slutt. Årsregnskap og årsberetning skal underskrives av samtlige
styremedlemmer. Generalsekretær skal også signere.
13.6 Særforbundet kan ikke gi lån eller stille garantier for lån hvis ikke lånet eller
garantien er sikret med betryggende pant eller annen betryggende sikkerhet.
Sikkerheten for lån og garantier skal opplyses i note til årsoppgjøret. Særforbundet kan
dog delta i NIFs konsernkontoordning etter søknad fra særforbundet og beslutning fra
Idrettsstyret.
13.7 Disposisjoner, herunder lånopptak, av ekstraordinær karakter eller betydelig
omfang i forhold til særforbundets størrelse eller virksomhetskal vedtas av tinget.
Tinget bør vedta et særskilt fullmaktsreglement knyttet til slike disposisjoner.
IV.

TING, STYRE, UTVALG MV.

§ 14

Særforbundstinget
14.1 Norges Rugbyforbunds høyeste myndighet er særforbundstinget som holdes hvert
år innen utgangen av mars.I tilfelle frafall fra denne regel skal varsel sendes ut i god
tid.
14.2 Tinget innkalles av styret med minst 2 måneders varsel til de organisasjonsledd
som har representasjonsrett. Innkallingen kan henvise til at saksdokumentene gjøres
tilgjengelig på særforbundets internettside eller på annen forsvarlig måte. I så fall skal
det fremgå at dokumentene vil bli gjort tilgjengelig senest to uker før tinget. Forslag
som skal behandles på tinget må være sendt til styret senest fire uker før tinget.
Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag til
særforbundstinget må være gjort tilgjengelig senest to uker før tinget.
14.3 Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør tinget hhv. under godkjenning
av innkalling og godkjenning av saklisten, om tinget er lovlig innkalt og om det er
saker som ikke kan behandles.
14.4 Tinget er vedtaksført med det antall godkjente stemmer som møter.
14.5 På tinget kan ikke behandles forslag om endring i lov eller bestemmelser som
ikke er oppført på utsendt/kunngjort sakliste. Andre saker kan behandles når 2/3 av de
fremmøtte vedtar det, ved godkjenning av saklisten.
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§ 15

Representasjon på forbundstinget
15.1 På forbundstinget møter med stemmerett:
a) Forbundsstyret
b) Valgte representanter fra klubbene etter følgende fordeling (basert på tallene
som er innmeldt til NIF):
Klubber med 50 medlemmer eller færre: 1 repr.
Klubber med 51 – 150 medlemmer: 2 repr.
Klubber med 151 medlemmer eller flere: 3 repr.
15.2 Representantene må være valgt på ordinært eller ekstraordinært årsmøte/ting,
eller oppnevnt av styret etter fullmakt.
15.3 Styret fastsetter hvor stor del av representantenes reiseutgifter som skal dekkes av
særforbundet. Reiseutgiftsfordeling kan benyttes.
15.4 Videre møter uten stemmerett::
a) Leder i de faglige utvalg/komiteer, eventuelt nestleder eller styremedlem dersom
leder er forhindret fra å møte
b) Kontrollkomiteens medlemmer
c) Valgkomiteens medlemmer
d) Revisor
15.5 Videre møter uten stemmerett, men med generell tale- og forslagsrett:
- generalsekretær
- ansattes representant

§16

Ledelse av forbundstinget
Tinget ledes av valgt dirigent. Verken dirigent eller referent behøver å være
valgt/oppnevnt representant. Det kan velges flere dirigenter og referenter.
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§ 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
17.2 President, visepresident og utvalgsledere velges enkeltvis. De øvrige styre og
utvalgsmedlemmer velges samlet først - deretter velges varamedlemmer samlet. Ved
skriftlig valg avgjøres rekkefølge etter stemmeantall
17.3 Valg foretas for 2 år ad gangen: president, 3 styremedlemmer og leder for
Kontrollutvalget velges i ulike år.
Visepresident, de øvrige 3 styremedlemmer, leder for Valgkomité velges like år.

§ 18

Stemmegivning på forbundstinget
18.1 Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig, være truffet med
alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Ingen representant har mer enn en stemme.
Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt. Blanke stemmer anses som ikke avgitt.
18.2 Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag, eller det fremmes
krav om det. Hvis det skal være skriftlige valg, kan bare foreslåtte kandidater føres opp
på stemmeseddelen. Skal flere velges ved samme avstemming, må stemmeseddelen
inneholde det antall forskjellige kandidater som det velges ved vedkommende
avstemming. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte
kandidater, eller ikke inneholder det antall det skal stemmes over, telles ikke og
stemmene anses ikke avgitt.
18.3 Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av
de avgitte stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest
stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.
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18.4 Når det ved valg skal velges flere ved en avstemning, må alle, for å anses valgt,
ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av
vararepresentant. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første
omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så
omvalg mellom de øvrige kandidater og etter denne avstemning anses de valgt som har
fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

§ 19

a)
b)
c)
d)

Ekstraordinært forbundsting
19.1 Ekstraordinært forbundsting innkalles av styret med minst 14 dagers varsel etter:
Vedtak av forbundsstyret
Vedtak av forbundstinget.
Vedtak av Idrettstinget eller Idrettsstyret.
Skriftlig krav fra de organisasjonsledd som på siste særforbundsting representerte
minst ¼ av de stemmeberettigede representanter.
19.2 Ekstraordinært ting innkalles direkte overfor de representasjonsberettigede.
19.3 Saklisten og andre nødvendige dokumenter skal enten følge vedlagt
innkallingen eller være gjort tilgjengelig på særforbundets internettside eller annen
forsvarlig måte. I sistnevnte tilfeller skal det fremgå av innkallingen at
saksdokumentene er gjort tilgjengelig på annen måte, og dokumentene skal være gjort
tilgjengelige på innkallingstidspunktet.
19.4 Et ekstraordinært ting er vedtaksført med det antall godkjente representanter som
møter.
19.5 Ekstraordinært særforbundsting skal bare behandle de saker som er angitt i
vedtaket eller i kravet om innkalling av tinget. Saksliste og nødvendige
saksdokumenter skal følge innkallingen.
19.6 Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør det ekstraordinære tinget hhv.
under godkjenning av innkalling og godkjenning av saklisten, om det ekstraordinære
tinget er lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan behandles.

§ 20

Særforbundets styre
20.1 Forbundet ledes og forpliktes av styret som er forbundets høyeste myndighet
mellom tingene.
20.2 Sammensetning.
Forbundsstyret består av president, visepresident, 6 styremedlemmer med 2
varamedlemmer. I tillegg er de ansatte representert med tale- og forslagsrett.
Ansattes representant til forbundsstyret kan bare velges av og blant de ansatte i
forbundets administrasjon.
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20.3 Forbundsstyret skal:
1.
Iverksette forbundstingets og overordnede myndigheters vedtak og
bestemmelser.
2.
Iverksette vedtatt årsplan innenfor fastsatt budsjett, herunder fastsette
avgifter og kontingenter.
3.
Fastsette konkurranseregler og turneringsreglement.
4
Utpeke representanter til ting og møter i de organisasjoner
forbundet er tilsluttet
5.
Være ansvarlig for NRFs daglige drift og virksomhet, herunder
opprettholde arkiv og kartotek, samt oppbevare og føre nøyaktig liste
over NRFs eiendeler
6.
Representere forbundet utad
7.
Føre kontroll med at NRFs lover og regler overholdes
8.
Arbeide med saker som nevnt i §3
9.
Opprette utvalg, råd og komiteer etter oppdrag fra Tinget eller som
styret finner påkrevet, samt utarbeide mandat/instruks for disse.
20.4 Forbundsstyret skal holde møter når presidenten bestemmer det eller minst to av
styremedlemmene forlanger det.
20.5 Forbundsstyret er vedtaksført når et flertall av styret er tilstede. Vedtak fattes
med flertall av de avgitte stemmer. Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme
dobbelt.
20.6 Forbundsstyret kan oppnevne Arbeidsutvalg (AU) blant sine medlemmer og
utstede retningslinjer for dette
20.7 Generalsekretæren:
- er leder for forbundets administrasjon
- er ansvarlig for alle administrative funksjoner innen NRF og utfører de
pålegg og setter i verk de vedtak som er truffet av forbundsstyret
- arbeider etter instruks utarbeidet av forbundsstyret
- møter med tale- og forslagsrett på forbundstinget og styremøter
§21.

Komiteer og utvalg
21.1 Kontrollkomite:
a) Kontrollkomiteen skal føre tilsyn med særforbundets økonomi. Kontrollkomiteen
skal påse at særforbundets midler er anvendt i henhold til lover, vedtak, bevilgninger
og økonomiske rammer, samt at de foretatte økonomiske disposisjoner er i samsvar
med særforbundets lov og beslutninger fattet av særforbundstinget. Kontrollkomiteen
skal videre forsikre seg om at særforbundets interne økonomiske kontroll er
hensiktsmessig og forsvarlig.
b) Kontrollkomiteen skal påse at særforbundets regnskapsførsel er pålitelig og at dets
årsregnskap og delårsrapporter gir et korrekt uttrykk for særforbundets drift og
finansielle stilling. Kontrollkomiteen skal ved gjennomgang av regnskapene vurdere
særforbundets finansielle stilling, forvaltning og drift.
c) Kontrollkomiteen skal ha adgang til samtlige regnskaper og de forskjellige styre- og
utvalgsprotokoller og skal gjøre seg kjent med avgitte rapporter fra den engasjerte
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revisor. Kontrollkomiteen kan bygge på det arbeid som den engasjerte revisor har
utført der den finner det hensiktsmessig.
d) Kontrollkomiteen skal føre protokoll over sine forhandlinger og avgi beretninger til
særforbundstinget om sin gjennomgåelse av årsregnskapet/ årsregnskapene og
særforbundets anliggender for øvrig, herunder budsjetter og budsjettoppfølging,
forvaltning generelt og styrets arbeid/beretning.
e) Kontrollkomiteen kan be engasjert revisor utføre spesielle revisjonshandlinger som
den ønsker utført, dersom kontrollkomiteen finner det påkrevd. Slike arbeidsoppgaver
kan ikke være i strid med gjeldende revisorlovgivning. Særskilt instruks må i slike
tilfeller utarbeides av kontrollkomiteen. Styret må informeres om eventuelle
økonomiske konsekvenser av ekstra arbeidsoppgaver for revisor.
21.2 Valgkomité:
Valgkomiteen velges på Forbundstinget på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret, og
har som oppdrag å legge frem innstilling på kandidater til alle øvrige tillitsverv som
skal velges på tinget. Medlem av valgkomité som selv blir kandidat til verv, plikter å
tre ut av valgkomiteen.
21.3 Disiplinærutvalg skal behandle saker som hører inn under NRF sitt
disiplinærreglement, og/eller i henhold til lov og reglement hos den relevante
internasjonale særforbund. Disiplinærutvalg skal behandle saker vedrørende rødt kort
og citations Disiplinærutvalget kan foreslå endringer i NRFs disiplinærreglement.
V.

ØVRIGE BESTEMMELSER

§ 22 Alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kamp- og konkurranseregler,
straffesaker og dopingsaker
For alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kamp- og konkurranseregler,
straffesaker og dopingsaker gjelder NIFs lov kapittel 11 og 12.
§ 23 Avtaler og samarbeid mellom særforbundet og næringslivet
Avtaler og samarbeid mellom særforbundet og næringslivet reguleres i NIFs lov
kapittel 13.
§ 24 Idrettens markeds-, medie- og arrangementsrettigheter
Markeds-, medie- og arrangementsrettigheter reguleres i NIFs lov kapittel 14.
§ 25 Bestemmelser om konkurranseforbud
Idrettsstyret og styret i særforbundet kan nekte organisasjonsledd og medlem av
organisasjonsledd tilsluttet NIF rett til å utøve eller til å medvirke i konkurrerende
virksomhet gjennom deltakelse, medlemskap, eller samarbeid med andre
rettssubjekter. Nektelse krever saklig grunn.
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§ 26

Æresmedlem
Et æresmedlemsskap i Norges Rugbyforbund kan deles ut til ledere eller andre som
har gjort en spesiell god innsats over tid og derigjennom gitt et vesentlig bidrag til
rugbysportens utvikling og drift. Det fordres minimum 10 års virke i NRFs styre
eller i internasjonale verv, eventuelt 15 år i andre funksjoner i NRF.
Nominasjon: Begrunnede forslag på kandidater skal komme fra styret i en
rugbyklubb eller –krets og oversendes NRFs styre (som dessuten selv kan fremme
kandidater).
Styret vil vurdere kandidaten ut fra kriterier samt vedkommende sitt arbeide for
idretten og eventuelt fremme kandidaten for avstemming på NRFs forbundsting.
Kandidaten kan der velges med 2/3 flertall av ting delegatene.
Opprettelse av andre hedersbevisninger – samt ansvar for retningslinjer for disse –
Tillegges NRFs styre.

§ 27

Selvdømme
Tvister med tilknytning til NIF og underliggende organisasjonsledd skal så langt det er
mulig med endelig virkning løses innen organisasjonens styrende og dømmende
organer.

§ 28

Lovendring
28.1 Lovendring kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært særforbundsting
etter å ha vært oppført på saklisten, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer.
28.2 Lovendringer som følge av endringer i NIFs lov, trer i kraft straks. Lovendringer
vedtatt av særforbundet selv trer ikke i kraft før de er godkjent av Idrettsstyret eller den
Idrettsstyret gir fullmakt. Godkjenningen er begrenset til de bestemmelser som NIFs
lov omfatter.
28.3 I forbindelse med godkjenningen kan Idrettsstyret eller den Idrettsstyret gir
fullmakt pålegge nødvendig endring for å unngå motstrid med NIFs regelverk.
28.4 Endringer i §§ 28 og 29 kan ikke vedtas av særforbundet selv med mindre
endringene følger av NIFs regelverk eller lovnorm.

§ 29

Oppløsning - Sammenslutning
29.1 Forslag om oppløsning av særforbundet må først behandles på ordinært
særforbundsting. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles
ekstraordinært særforbundsting 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje, må
vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.
29.2 Ved oppløsning eller annet opphør av særforbundet, tilfaller særforbundets
overskytende midler etter avvikling et formål godkjent av Idrettsstyret. Ved utmelding
eller tap av medlemskap tilfaller særforbundets eiendeler NIF eller formål godkjent av
Idrettsstyret hvis det er ytet offentlig støtte/spillemidler til disse eiendeler.
29.3 Sammenslutning med annet særforbund anses ikke som oppløsning. Vedtak om
sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar
med bestemmelsene om lovendring, jf. § 28.
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KOSTNADER
2015 latest
2016 budsjett
kr
3 690 651 kr
3 569 339
Prosjektnr Prosjekt
SENIORLANDSLAG

INNTEKTER
2015 latest
2016 budsjett
"2015 latest" referere til tallene som var tilgjengelig
kr
-3 621 802 kr
-3 619 858 når budsjett ble drøftet.
For det virkelig slutt resultatet, referere til sak 4 "Regnskap 2015"

Herrer XV

Tildeling fra NRF
Reisetilskudd, Rugby Europe

kr
kr

318 811 kr
109 189 kr

170 000
100 000

Sponsorer: kr
kr

-50 000
-109 189 kr

-100 000

Herrer VII

Tildeling fra NRF
Reisetilskudd, Rugby Europe

kr
kr

91 147 kr
25 029 kr

91 364
25 000

Sponsorer: kr
kr

-50 000
-25 029 kr

-25 000

Herrer XIII Tildeling fra NRF
Tilskudd, RLEF

kr
kr

91 525 kr
36 337 kr

105 000
36 000

Kiosk osv: kr
kr

-8 000
-36 337 kr

-36 000

Damer VII Tildeling fra NRF
Reisetilskudd, Rugby Europe

kr
kr

254 682 kr
27 522

90 000

Sponsorer: kr
kr

-30 000
-27 522 kr

-35 000

kr

30 000

kr

-50 000

Quad IV

Tildeling fra NRF
Lanslagsmanagere
Adm. Internasjonale kamper

kr
kr

30 000
30 000 kr

30 000

SUM SENIORLANDSLAG

kr

1 014 242 kr

677 364

kr

-336 077 kr

-246 000

kr

175 000 kr

175 000

kr

-190 000 kr

-190 000

SENIORIDRETT
Lisenser
Herrer XV
Herrer VII
Utviklingslag Herrer VIIs
Herrer XIII
Damer VII
Quad IV
Medaljer
Dommerkostnader
SUM SENIORIDRETT

kr

kr
kr
kr

8 932

kr
15 000 kr
90 000 kr
288 932 kr

30 000
15 000
70 000
290 000

Fra postmidler for rullestolrugby

kr

-190 000 kr

-190 000

kr
kr

-678 000 kr
-295 312 kr

-576 300 Post 3 barne og ungdomsmidler
-280 000 Utviklingsorientert ungdomsidrett

UNGDOMSIDRETT

Gutter VII juniorlandslag
Utviklingslag U18/U20 rugby league
Skoleprosjektene
Sparebankstiftelsen
Utvikling, ungdom
SUM UNGDOMSIDRETT

100 000

kr

130 000 kr
15 071
360 000 kr
kr
kr
505 071 kr

kr

90 000 kr

80 000

kr
kr
kr
kr

kr
50 000 kr
16 585
19 895 kr
176 480 kr

71 700
50 000
19 895
221 595

kr
kr
kr

25 000 kr
90 000 kr
25 000 kr

25 000
75 000
25 000

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

30 000 kr
kr
30 000 kr
50 000 kr
5 000 kr
20 000 kr
80 000 kr
355 000 kr

50 000
50 000
30 000
70 000
5 000
20 000
70 000
420 000

IRK regnskapføring
Revisjon
Leie kontorplass og felleskostnader
Daglige driftskostnader
IT kostnader
Lønn generalsekretær
Lønn utviklingskonsulent
40% stilling - rullestol rugby
Rullestolrugby prosjekter og admin
Personalforsikring
Internasjonale kontingenter
Adm. Reiseutgifter

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

60 000
35 000
45 000
37 500
60 000
516 000
259 426

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

60 000
35 000
45 000
37 500
75 000
516 000
268 380
210 000

kr
kr
kr
kr

237 000
20 000 kr
9 000 kr
2 000 kr

25 000
9 000
2 000

SUM ADMINISTRASJON

kr

1 280 926 kr

1 282 880

kr

70 000

KLUBBUTVIKLING
Utviklingsansvarlig prosjektkostnader
- Bedre rugbyklubb
- Klubbesøk
- Idrettskretskurs
- Antidoping
Rullestolrugby
Trenerutdanning
Utvikling, regional projects
Utstyrsmidler
SUM KLUBBUTVIKLING
FORBUNDSUTVIKLING
Rugbytinget
Styret
Kommunikasjonsutvalget
Dommerprosjektene
Utdanning dommere
Prosjekt linjedommere
Int.stevner/mesterskap - dommere
Klubbledersamling
Administrasjon - kurs/seminar
Internasjonale møter og konferanser
Idrettens fredskorps
SUM FORBUNDSUTVIKLING

kr
kr
kr

300 000
97 500
180 000
677 500

kr
kr

-973 312 kr

kr

-97 500 Sparebankstiftelsen: Må brukes i Østlandet
Kan kombineres med skoleprosjekt
-953 800

-101 700 Postmidler for rullestolrugby

kr
kr

-19 895 kr
-19 895 kr

-19 895
-121 595

kr
kr

-80 000 kr
-80 000 kr

-80 000
-80 000

kr
kr

-1 256 423 kr
-241 214 kr

kr

-220 520 kr

ADMINISTRASJON

DIVERSE
Gjeld fra 2014
RWC billet 2015 // Bingo lisens 2016
Renteinntekt
Ekstrodinære inntekter
Årlig arrangement
SUM DIVERSE
SUM KOSTNADER

kr

70 000 kr

kr

3 690 651 kr

kr
kr

3 569 339

-1 256 463 Post 2 rammetilskudd
-204 000 Momsrefusjon

-245 000 World Rugby
-237 000 Postmidler for rullestolrugby til 40 % stilling

-237 000

kr

-1 955 157 kr

-1 942 463

kr
kr
kr

-25 000
-11 000

kr

-36 410 kr
-10 951 kr
-20 000
kr
-67 361 kr

kr

-3 621 802 kr

-3 619 858

-50 000
-86 000

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

Resultatmål 2020
1. 25 Bedre rugbyklubber
2. 25 klubber med ungdomslag
3. Bedre rugbyforbund

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

Innstilling til årsmøtet i NRF 2016
NRFs styre har i 2015 bestått av følgende medlemmer:
President
Vise president
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem (1 år)

Per Thorkildsen (ikke på valg)
Chris Spencer
Kevin Tobin
Kathrine Steinvik
Erik Baret (ikke på valg)
Anne Haigh (ikke på valg)
Sjur Øyen (ikke på valg)
Åsmund Sæbøe

Varamedlem (1 år)
Varamedlem (1 år)

Francis RJ Skaret Hunt
Mari Ophus

Kontrollkomité har bestått av følgende medlemmer:
Leder:
Johan Bjørkevoll (ikke på valg)
Medlem:
Ebbe Torp
Medlem:
Lotte Thommessen
Varamedlem:
Enrique Guy
Varamedlem:
Kristine Atneosen
Valgkomité har bestått av følgende medlemmer:
Leder:
Patience Allen
Medlem:
Henrik Mærøe
Medlem:
Sølve Conradi Olsen
Varamedlem:
Trine Steindal

Innkomne forslag:
President:
Visepresident: Chris Spencer
Styremedlem: Francis Hunt
Kathrine Steinvik
Åsmund Sabøe (Tar ikke gjenvalg)
Ruben Bø
Mari Kogstad Finnestad
Magne Hareide
Trond Yngve Larsen (Takket nei)
Simon Ferrington (Takket nei)
Kontrollkomite: Kirsten Redmond
Espen Sandven (Takket nei)
Valgkomite:
Ebbe Torp

Valgkomiteens innstilling: Styret, Kontrollkomiteen og
Valgkomiteen:
Styre:
Visepresident: Chris Spencer
Styremedlem: Francis Hunt
Styremedlem: Kathrine Steinvik
Styremedlem: Ruben Bø
Varamedlem (1 år): Mari Kogstad Finnestad
Varamedlem (1 år): Magne Hareide

Kontrollkomité:
Medlem (1 år): Kirsten Redmond
Medlem (1 år):
Vara (1 år):
Valgkomité:
Leder (2 år): Patience Allen
Medlem (1 år): Sølve Conradi Olsen
Medlem (1 år): Ebbe Torp
Vara:
Merk: Valgkomitéen er innstilt av NRF-styret

Patience Allen
Valgkomité leder 2015

Henrik Mærøe
Valgkomité medlem 2015

Sølve Conradi Olsen
Valgkomité medlem 2015

KONTROLLKOMITE RAPPORT FOR
NORGES RUGBYFORBUND FOR 2015
Kontrollkomiteens oppgave
Utdrag fra NIFs lover, § 2-18 Kontrollkomiteen:
Kontrollkomiteen skal føre tilsyn med organisasjonsleddets økonomi. Kontrollkomiteen skal påse at organisasjonsleddets midler er anvendt
i henhold til lover, vedtak, bevilgninger og økonomiske rammer, samt at de foretatte Økonomiske disposisjoner er i samsvar med
organisasjonsleddets lov og beslutninger fattet av årsmøte/ting. Kontrollkomiteen skal videre forsikre seg om at organisasjonsleddets
interne økonomiske kontroll er hensiktsmessig og forsvarlig.
Kontrollkomiteen skal påse at organisasjonsleddets regnskapsførsel er pålitelig og at dets årsregnskap og delårsrapporter gir et korrekt
uttrykk for organisasjonsleddets drift og finansielle stilling. Kontrollkomiteen skal ved gjennomgang av regnskapene vurdere
organisasjonsleddets finansielle stilling, forvaltning og drift.
Kontrollkomiteen skal ha adgang til samtlige regnskaper og de forskjellige styre- og utvalgsprotokoller og skal gjøre seg kjent med avgitte
rapporter fra den engasjerte revisor. Kontrollkomiteen kan bygge på det arbeid som den engasjerte revisor har utført der den finner det
hensiktsmessig.
Kontrollkomiteen skal føre protokoll over sine forhandlinger og avgi beretninger til årsmøtet/tinget om sin gjennomgåelse av
årsregnskapet/årsregnskapene og organisasjonsleddets anliggender for øvrig, herunder budsjetter og budsjettoppfølging, forvaltning
generelt og styrets arbeid/beretning.

I henhold til NIFS lov § 2-12 avgir kontrollkomiteen herved sin beretning til tinget.
Kontroilkomiteen har ingen merknader til det forelagte regnskap, men registrerer at egenkapitalen til
forbundet er blitt redusert med 206 217 kroner i løpet av året. Kontrollkomiteen har gjennomgått styrets
årsberetning for 2015 og det styrebehandlede årsregnskapet for 2015. Styrets beretning og årsregnskapet er
satt opp i samsvar med regnskapsloven. Kontrollkomiteen har fått seg forelagt revisjonsberetningen for 2015,
og revisor har avgitt «ren» beretning.
Kontrollkomiteen har gjennomgått styrereferatene og har ingen kommentarer til disse utover at det er positivt
at styrereferatene ligger tilgjengelig for alle på forbundets hjemmeside.
Kontrollkomiteen har en alvorlig bemerkning. Det har vært gjentatte forespørsler om regnskapsrapportering,
men komiteen har ikke fått nødvendig informasjon om forbundets regnskap. Komiteen har forståelse for at
utfordringer fra leverandør av regnskapstjenester, men det er administrasjonens ansvar å legge frem
regnskapsrapporter til styret og kontrollkomite. Kontrollkomiteen har grunnet manglende og forsinket
rapportering blitt hindret fra å gjøre sin hovedoppgave som er å føre tilsyn med forbundets økonomi.
Rapporteringsrutiner skal ha blitt utbedret fra og med 2016.
Kontrollkomiteen anbefaler at styrets beretning og forbundets årsregnskap for 2015 godkjennes av
forbundstinget.

~

~
Ø93jør

oll

Torp

(leder)
Sted: Oslo

Dato: 29.02.2016

Lotte Thommesen

Kort presentasjon av nye styrekandidater
Ruben Bø
Ruben er sivilingeniør fra NTNU og bor i Oslo.
Ruben startet å spille rugby på ORK sitt juniorlag i 2001, og har siden spillt for NTNUI og
Blindern RK. Han var leder for NTNUI Rugby 2009 – 2010 samtidig med at han satt i styret
i NRF i perioden 2009 – 2011. Videre har han deltakk på NIF sitt internasjonale
skoleringsprogram. Han var også manager fordamelandslaget 7s i 2012 og leder for VBIL
Touch Rugby i 2015.
Egne ord:
”Jeg ønsker å bidra i arbeidet med å skape solide klubber og et godt forbund. Jeg ønsker
også å være en del av den brede rugby-familien og bidra til samarbeid på tvers av klubber
og grener.”
Mari Kogstad Finnestad
Jobber for øyeblikket på Stavanger idrettsklinikk som massasjeterapeut, og jobber med alt
fra eliteidrettsutøvere til mosjonister.
Mari har vært sportslig aktiv siden hele livet og hardrevet med blant annet stuping,
boksing, håndball, basket, fotball, turn, fekting. Hun har vært på landslaget i friidrett
(kulestøt og diskos). Hun har også en 3 plass i NM i vektløfting og er fortsatt aktiv i denne
idretten i tillegg til rugby. Hun har spilt rugby i to år.
Av organisasjonserfaring har hun sittet som leder (og oppstarter) av Juvente Stavanger fra
2015 - 2008 (ungdomsorganisasjon). Hun har vært foredragsholder i diverse temaer
innenfor Juvente, hvor hun også har deltatt på internasjonale seminarer og kongresser
rundt om i Europa, samt vært prosjektansvarlig i den europeiske paraplyorganisasjonen.
Egne ord:
”Jeg tror jeg kan være med å bidra i norsk rugby med min brede erfaring fra både idrett og
organisasjonsarbeid. Blir jeg engasjert i noe går jeg inn med hele meg. Jeg ser rett og slett
ikke hvorfor rugby ikke skal være en breddeidrett og førstevalg av sport for morgendagens
helter. Jeg kommer til å gjøre mitt beste til enhver tid, da alt annet er fremmed for meg!”
Magne Hareide
Jobber til daglig med strategisk planlegging i Forsvarsbygg, utdannet statsviter
(Bergen/London). Han har bodd i Oslo siden 2009 og begynte å spille rugby i Oslo
rugbyklubb i 2011, men har etter 2012 brukt mer og mer tid på å utvikle rugby league
gjennom Oslo Capitals. Han har vært leder/styreleder i Oslo Capitals 2012-2014 og har
vært aktiv i ulike roller siden dette. Han er nå kasserer og sitter som Oslo Capitals’
representant i styret i Oslo rugbykrets. Han har nå lagt skoene på hylla, men er
regelmessig å se på treninger.
Egne ord:
”Jeg synes rugby er en fantastisk sport som jeg har stor tro på kan vokse til å bli mye
større i Norge enn hva tilfellet er i dag. For å få til dette mener jeg at prioritering 1, 2 og 3
burde være å få presentert sporten for potensielle nye spillere. Å skape et bærekraftig
rugbymiljø er en breddesatsing på barn, unge og voksne!
Mine sterkeste egenskaper i en eventuell styre i Norges rugbyforbund er gode strategiske
teft, evne til å fokusere på overordnede mål, samarbeidsevner og to ben godt plantet på
jorda.”

