
 
 

 

 

        
 
Agenda styremøte nr 6-2020        
       Vår dato   Vår referanse 
       26.05.2020   NRF 6/20 
Referent   Møteleder 
Anne Cathrine Røste  Per Thorkildsen  NRF-møte nr. 6/20 

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

Møtested: Teams 

Møtedato/-tid: 26. mai kl 18.00-20.00 

 
AGENDA 
 
Faste saker 
 
157/20  Godkjenne innkalling og saksliste    PT 
 
158/20  Kommentar til protokollen     PT 
 
159/20  Runde rundt bordet       PT 
 
160/20  Økonomi 
 
Saker for NRF 6 /20 
 
161/20  Status Corona-situasjonen     PT 
 
162/20 Strategiplan       PT 

 
163/20 Regioner / konkurranseområder.    LJ/ME/ACR 
   

164/20  Nye nettsider       EB/ACR 
      
165/20  Arrangørhåndbok      EB/ACR 
 
 
166/20  Norges bak fasaden      PT 
 
167/20  Eventuelt       PT 



 
 

 

 

 
168/20  Videre møteplan      PT 
 
 
 
 
 

 
 
   
157/20  Godkjenne av innkalling og saksliste. 

Sak vedr forretningsorden: Tidsbruk pr sak bør holdes. 
 
Forslag til Vedtak: Godkjent 
 
Habilitet i forhold til saker som skal behandles: Ingen meldte seg inhabile i sakene 
som skulle behandles. 
 
 
Saker til eventuelt: Ingen saker ble meldt inn til eventuelt. 
 
 

 
158/20  Kommentar til protokoller fra tidligere møter 
 

Ingen kommentar til tidligere protokoll. 
Vedtak: Godkjent 
Protokollen legges ut rugby.no, og oversendes kontrollkomiteen.  
 

 
159/20  Runde rundt bordet 

Generalsekretærens rapport: 
Korona: Laget mal for oppstart av aktivitet i klubb etter mal fra Swiss rugby. Videre 
jobbet med oppstart av Kvinnenettverk, økonomi og nye nettsider. Plan for trener 2 
er utarbeidet med bistand fra Kampsport og Akilles.  Utkast til arrangørhåndbok 
ligger klart på nettsidene. 
 

 Henrik: Kontaktet alle klubber i samarbeid med Lee og AC. Sett på medlemstall og 
analysert medlemsnedgang.  

 Ingrid: Trenerløypa og kvinner i rugby 
Silje-Elin: Jobbet med kvinner i rugby prosjekt og trenerutdanningen.  
Marita: Møter vedr kvinnerugby 

 Erik: Startet på kurs i Sport & Strategi. Jobber med e-læring på Idrettskurs. Starter 
med rullstolrugby i STIF. Ser på fagforum i forhold til de som har fullført trener 1 
rulle.  

 Per: Vært i møter vedr korona og internasjonale konkurranser. Jobbet med X-Sport i 
forhold til utstyr. Politisk arbeid.  
Lee: Har snakket med klubber og jobbet i forhold til forespørsler fra klubber i forhold 
til korona 
 
 

  



 
 

 

 

160/20  Økonomi  
Det nye økonomisystemet funger bra, fortsatt mye frustrasjon rundt manglende 
overleveringer fra tidligere regnskapsfører. 

   
 
 

161/19  Status korona-situasjonen        PT 
Beredskapsgruppen har hatt flere møter og blant annet jobbet med en plan for 
gjennomåpning av rugby i ulike faser: Planen er basert på en modell fra Swiss Rugby 
og gjør det enklere og mer forutsigbart for klubbene å gjenåpne aktivitet i tempo 
som dikteres av Helsedirektoratet. 
NRF har tilbudt alle medlemmer gratis online trening med Rachael Burford gjennom 
hele mai.  
Klubbene oppfordres til å legge ut sine treningstips på #prøvogstopposs. Vi ser også 
på muligheten til å lage en online turnering etter modell fra Rugby India.  
Fortsetter med online treninger på søndager ut juni.  
 

162/19 Strategiplan         PT
           
Strategiplan har vært på høring i klubbene. Det har kommet inn et par kommentarer, 
men ingen høringssvar.  

 Videre arbeid med strategiplanen:  
Hvordan skal vi jobbe videre med strategiplanen og hvem skal ha ansvar for hva? 

 
 Vedtak: 

Det har ikke kommet inn noen høringssvar på strategiplanen. 
Vi utsetter fristen 20. juni til neste styremøte og legger den ut på sosiale medier. 
  
 

 
163/19 Regioner / konkurranseområder.     LJ/ME/ACR

          

           
Norges Rugbyforbund satser på et økt konkurransetilbud 

for barn og ungdom: I forbindelse med dette arbeidet, må 

det defineres hva styret mener med region: 

Styret foreslår derfor å opprette 4 definerte 

konkurranseområder/ regioner: 

 
 

Vedtak: 

Regionene deles inn slik det er foreslått. 

 

 



 
 

 

 

Styret i NRF ser videre for seg en av følgende 3 modeller: 

 

1. At Hordaland Rugbykrets utvides til Rugby Region Vest og 

Oslo Rugbykrets utvides til Rugby Region Øst  

 

Eller 

 

2. At det opprettes 4 regioner med definerte oppgaver i tillegg 

til de 2 kretsene.  

 

eller 
 

3. At kretsene legges ned og det opprettes 4 regioner.  

Vedtak: 

Etter høring med klubber og rugbykretser har styret i NRF vedtatt følgende:  
At det opprettes 4 regioner med definerte oppgaver i tillegg til de 2 

kretsene. Lyses ut interesse for å sitte i arbeidsgrupper med mål om å 

danne regionale styrer.  

 
 
 
Barneidrettsbestemmelser for NRF:  
 
- Spillere under 6 år –Ikke tillatt å delta i konkurranser  
- Spillere mellom 6-8 år – Kan delta i konkurranser i egen region. Intensjonen med denne 
presiseringen er at utøvere som bor på steder med begrenset lokalt konkurransetilbud, skal kunne få 
være med i konkurranser. 

 
- Spillere 9 år –12 Kan delta i regionale konkurranser og i inntil 3 nasjonale konkurranser utenfor sin 
region pr år. Det SKAL søkes til NRF om godkjenning for denne type deltakelse minimum en måned 
forut for planlagt konkurranseaktivitet. Intensjonen med denne presiseringen er at utøvere som bor 
på steder med begrenset regionalt konkurransetilbud, skal kunne få være med i konkurranser. 

 

   
Generelt ønsker Rugbyforbundet at klubbene arrangerer konkurranser nært barnas 

lokalmiljø og primært innen egen region. Intensjonen med denne presiseringen er at utøvere 

som bor på steder med begrenset lokalt konkurransetilbud, også kan få et 

konkurransetilbud.    

Barneidrettsbestemmelsene omfavner alle medlemmer av Norges Rugbyforbund til og med 

året de fyller 12 år, de er ufravikelige og det gis ikke dispensasjon.   

 

Brudd på barneidrettsbestemmelsene vil gi sanksjoner. 

 

 
Vedtak:  
Vedtak barn: 



 
 

 

 

Norges Rugbyforbund har vedtatt å implementere Idrettens barnerettigheter og Bestemmelser om 
barneidrett og definert hva dette betyr i egen idrett/grener.  
 
Vedtak innarbeidelse av sanksjonsreglement barn:  
Norges Rugbyforbund har vedtatt å innarbeide sanksjonsreglement for brudd på Bestemmelser om 
barneidrett i eget kamp- og konkurransereglement. Sanksjonene er i samsvar med Norges 
idrettsforbund lov § 11-2.  

 

Det vil bli utarbeidet et skriv i forhold hva hvordan vi skal jobbe videre med barneidrett i 

NRF.  
 

 
 

  
164/20 Nye nettsider        EB/ ACR 
 Det jobbes fortsatt med de nye nettsidene, det gjenstår noe arbeid med å hente over 

alt innhold fra rugby.no 

 
Tatt til orientering 

 
165/20 Arrangørhåndbok 

Arrangørhåndbok har vært etterspurt. Utkast til arrangørhåndbok ligger her:  

http://rugby.indexportal.no/om-nrf/arrangorhandbok/ 
 
Tatt til orientering 

 
166/20      Norge bak fasaden       PT 

Journalist i Dokumentarserien Norge bak fasaden for TV2 har tatt kontakt og ønsker å 
komme i kontakt med utøvere som har opplevd hendelser som er i strid med 
idrettens etiske regelverk 
 
NIFs råd til særforbundene er at man ikke bidrar til rekruttering av utøvere som har 
opplevd hendelser som er i strid med idrettens etiske regelverk, da dette vil kunne 
oppleves som en oppfordring eller «press» til de det gjelder om å fortelle om sine 
erfaringer til media. Det skal være opp til den enkelte om hen vil delta i denne 
dokumentarfilmen eller på annen måte fortelle sin historie via media. 
 
Tatt til orientering.  

 

 
  
167/20  Eventuelt       PT 
  Det var ingen saker meldt inn til eventuelt 
 
170/20         Videre møteplan      PT  
     

Tirsdag 23. juni kl 18.00 - 20.00 

http://rugby.indexportal.no/om-nrf/arrangorhandbok/

