Agenda styremøte nr 7-2020
Vår dato
23.06.2020
Referent
Anne Cathrine Røste
Innkalt:
Per Thorkildsen (PT)
Erik Baret (EB)
Henrik Mærøe (HM)
Silje-Elin Skrede (SES)
Ingrid Sæther Houge (ISH)
Marita Evjen (ME)
Anne Cathrine Røste (ACR)

Møteleder
Per Thorkildsen

Vår referanse
NRF 7/20

NRF-møte nr. 7/20
Kopi til
Kontrollkomiteen

Ikke tilstede:
Lee Johnson (LJ)

Møtested:

Teams

Møtedato/-tid:

23.juni kl 18.00-20.00

AGENDA
Faste saker
171/20

Godkjenne innkalling og saksliste

PT

172/20

Kommentar til protokollen

PT

173/20

Runde rundt bordet

PT

174/20

Økonomi

PT/EB/ACR

Saker for NRF 7 /20
175/20

Status Corona-situasjonen

PT

176/20

Strategiplan

PT

177/20

Regioner / konkurranseområder.

LJ/ME/ACR

178/20

Nye nettsider

EB/ACR

179/20

Årsberetning

PT

180/20

Sak unntatt offentlighet

PT

181/20

Disiplinærutvalg NRF

ISH/ACR

182/20

Turneringsreglementet

ISH

183/20

Tildeling av spillemidler til rekrutteringsutstyr til paraidrett 2020 EB

184/20

Resertifisering rent særforbund

ACR

184/20

Eventuelt

PT

185/20

Videre møteplan

PT

171/20

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:
Marita erklærer seg inhabil i sak 180/20, Erik i sak 183/20
Marita forlot møte under behandling av sak 180/20, styret erklærte Erik habil til å
være tilstede i sak 183/20, da dette var en orienteringssak.

Saker til eventuelt: Ingen saker ble meldt inn til eventuelt.

172/20

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

173/20

Runde rundt bordet
Generalsekretærens rapport:
Fokus på følgende:
I tillegg til å jobbe med å følge opp retningslinjer vedrørende korona fra NIF og
Helsedirektoratet, har det vært fokus på å skape aktivitet for medlemmene.
Vi har fortsatt med å skape digitale events og konkurranser for klubber og
medlemmer i tett samarbeid med flere styremedlemmer.
E-kurs til Trener 2 i trenerløypa er lagt ut i portalen og klart for testing, her har vi
vært så heldige å fått tilgang til kursmateriale fra Kampsport og fått dette tilrettelagt

til rugby.
Vi har:
•
•
•
•
•
•
•

Arrangert åpent time for trenerne med Rachael Burford og Lee Johnson for å
bidra med tips til trenerne under korona.
Online trener 1 hver onsdag
2 nettverkstreff for Kvinnenettverket i rugby
Online trening med Rachel Burford
Arrangert webkurs for RDO og klubber i Klubbadmin
Arrangert pushup-konkurranse på Instagram
Ferdigstilt e-læring for trener 2

Henrik: Kontakt med Ålesund, Sandefjord og andre klubber, daglig kontakt med RDO.
Laget brosjyrer. STIF har nå formelt åpnet gruppe for rugby.
Ingrid: Nettverkssamling for kvinner, årsmøte i Innlandet, Antidoping i klubben.
Reglement for 7s.
Silje-Elin: Nettverkssamlinger for kvinner: 16 stk på 1. samling, 21 på 2. samling. Det
er interesse for å satse på 15s for damer: Starter med en samling for å lære mer om
15s. Det kan være at dette fører til økt rekruttering.
Ferdigstilt Trener 1 oppdatert versjon. Jobbet med trener 2, e-lærings portalen er
oppe.
Marita: Nettverkssamling for kvinner. Gruppemøte i nettverket.
Erik: Deltatt på sportsstrategi kurs i samarbeid med flere, bistått teknisk på Rachel
sine trening, bistått Raik på trenerkursene. Fornøyd med trener 1 kursene, ønsker å
fortsette med dette.
Bistått Shelton med STIF i forhold til å se på rullestolrugby i klubben. Involvert i
Trener 2. Hatt kurs i onboarding og hatt kurs for et par klubber i Klubbadmin.
Per: Utarbeidet årsberetning, jobbet mot World Rugby,
174/20

Økonomi
PT/EB/ACR
Etter 3 måneder med intensiv purring har det lykkes Fjord og hente ut bilag fra IRK
gjennom en ekstern leverandør som leverer tjenester til NIF.
Det er nå god driv i regnskapet og rutinene er på plass.

175/19

Status korona-situasjonen

PT

Beredskapsgruppen følger situasjonen nøye:
Vi er fortsatt i Fase 2, mens barn og ungdom nå er i Fase 3.
Toppidretten kan åpne.
NM-veka 2020 er dessverre avlyst for Rugby.
Aktiviteter:
NRF har tilbudt alle medlemmer gratis online trening med Rachael Burford gjennom
hele juni.
Vi har gjennomført en åpen samling for trenerne på Teams, der det kunne stilles
spørsmål om tips til trening (Rachael) og spørsmål vedrørende praktisk
gjennomføring av smitteverntiltak(Lee). Beredskapsgruppen deltok også på denne
samlingen.
Videre har vi startet online trener 1-utdanning hver onsdag i juni med Raik Tietze.

Det har vært gjennomført en pushupskonkurranse på #prøvogstopposs som ble
vunnet av Berserkerkids 1. uken, og Karoline Flatekvad 2. uken.
Vi må ta vurdering i forhold til toppidrett og NM. Beslutning må tas før sommeren.
Vurdere Tag & Touch NM.
Beredskapsgruppen skal møtes i løpet av uken.

176/19

Strategiplan

PT

Strategiplan har vært på høring i klubbene. Det har kommet inn et par
kommentarer/høringssvar som er lagt inn på Trello til orientering.
Videre arbeid med strategiplanen:
Hvordan skal vi jobbe videre med strategiplanen og hvem skal ha ansvar for hva?
Vedtak:
Strategiplanen er vedtatt.
Ansvarlig i styret for videre gjennomføring er:
Strategiområde 1 Barn- og ungdom: Henrik
Strategiområde 2 Klubbutvikling: Silje-Elin
Strategiområde 3 Arrangement: Ingrid

177/19

Regioner / konkurranseområder.

LJ/ME/ACR

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.

Det har kommet inn søknad fra Petter Mathisen (Sagene)
og David Gould (Horten)om å sitte i arbeidsgruppen.
Vedtak:
Arbeidsgruppe for region Øst opprettes med Petter Mathisen og David Gould
og Marita Evjen.
Arbeidsgruppen kan starte opp arbeidet og har 15.000 i budsjett til å starte
opp.

178/20

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
179/20

Årsberetning
Årsberetning 2019 er vedlagt.
PT
Vedtak: Noen feil i årsrapporten, vedtatt med forebehold om endringer.

180/20

Sak unntatt offentlighet
Henrik følger opp saken og saken må sendes skriftlig til styret dersom den ønskes
gjennopptatt.

181/20

Disiplinærutvalg NRF
ISH/ACR
Arbeidsgruppen trenger avklaring i forhold til tidligere sak 150/19 ( Sak referert
under): Avklaringen gjelder vedre union/ andre aktiviteter i NRF:
Vi har et Disiplinærreglement for Union.
Er det ønskelig at vi skal ha et for hele forbundet?
150/19 Turneringsreglementet er under arbeid. I forbindelse med arbeidet med
Turneringsreglementet er det behov for avklaringer rundt sanksjoner under
turneringer.

Forslag: Opprette jury på kamper som består av dommer, turneringsansvarlig fra
arrangør og representant for NRF?
Vedtatt: Det skal jobbes videre med et sanksjonsreglement for NRF. Det tas kontakt
med fagutvalget i rulle og league for innspill til videre arbeid.
182/20

Turneringsreglementet
Vedtak: Vedtatt med forbehold om ny gjennomlesning

ISH

183/20

Tildeling av spillemidler til rekrutteringsutstyr til paraidrett 2020 EB/PT

Norges Rugbyforbund har blitt tildelt inntil kr 496073,81 til innkjøp av utstyr
til utlån i klubb. Midlene vil bli utbetalt i løpet av juni. Tilskuddet er basert på
søknad om innkjøp av utstyr: 7 stk. rugbyrullestoler.
184/20

Resertifisering rent særforbund
ACR
Antidoping Norge har vurdert forbundets oppfølging av handlingsplan for
forebyggende antidopingarbeid de siste to år, og i hvilken grad minimumskriteriene
er imøtekommet. Ny handlingsplan er gjennomgått, og den tilfredsstiller kriteriene
for Rent Særforbund samt inneholder en risikovurdering med konkrete tiltak for å
redusere risiko. Forbundet er selv ansvarlig for å gjennomføre planen, og vurdere

graden av måloppnåelse.
Saken har blitt orientert elektronisk pr mail, og styret er svært fornøyd med å ha
tilfredsstilt de strenge kravene til Rent Særforbund fra Antidoping Norge.

184/20

Eventuelt

PT

185/20

Videre møteplan
Neste styremøte er mandag 24.august.

PT

