
 
 

 

 

        

 

referat styremøte nr 10-2020        

       Vår dato   Vår referanse 

       26.10.2020   NRF 10/20 

Referent   Møteleder 

Anne Cathrine Røste  Per Thorkildsen  NRF-møte nr. 10/20 

Innkalt:      Kopi til 

Per Thorkildsen (PT)    Kontrollkomiteen 

Erik Baret (EB) 

Henrik Mærøe (HM) 

Silje-Elin Skrede (SES) 

Ingrid Sæther Houge (ISH) 

Lee Johnson (LJ) 

Marita Evjen (ME) 

Anne Cathrine Røste (ACR) 

 

 

 

 

 

 

Møtested: Teams 

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

 

AGENDA 

 

Faste saker 

 

202/20  Godkjenne innkalling og saksliste    PT 

 

203/20  Kommentar til protokollen     PT 

 

204/20  Runde rundt bordet       PT 

 

205/20  Økonomi      PT/EB/ACR 

 

Saker for NRF 10/20 

 

206/20  Status Corona-situasjonen     PT/ISH/EB 

 

207/20 Gjennomføring av medlemsundersøkelse     ACR 

 

208/20 Try and stop us      PT/SES/ACR 

 

209/20 E-sport       PT 

 

210/20 Rugby-TV       PT/ACR 

 

211/20 Eventuelt       PT 

   

212/20  Videre møteplan      PT 

      

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

202/20  Godkjenning av innkalling og saksliste. 

Godkjent 

 

 

Vedtak: Godkjent 

 

Habilitet i forhold til saker som skal behandles:  

Ingen erklærte seg inhabile i saker til behandling. 

Saker til eventuelt:  

Ang innkjøp av rullestoler til rullestolrugby 

 

 

 

 

203/20  Kommentar til protokoller fra tidligere møter 

 

Vedtak:  

Ingen kommentar til tidligere protokoll. 

Vedtak: Godkjent 

Protokollen legges ut rugby.no, og oversendes kontrollkomiteen.  

 

 

204/20  Runde rundt bordet 

 

 

 

 Henrik: Jobbet med arbeid i forbindelse med barne- og ungdoms arbeid. Fulgt opp 

RDOs 

 Ingrid: Trener kurs, deltok på forrige runde trener 1. Jobber med nytt 

ungdomsreglement, har jobbet med kvinnenettverk, medisinske spørsmål rundt Covid-

19 som medisinsk ansvarlig for forbundet og klubbutviklingsgruppen, 

Silje-Elin: Kvinnenettverket, planlegging av nye samlinger, Try and stop us og 

kvinnesatsingen. Sendt inn kursplan for Trener 2 til godkjenning til NIF. Trener 2 

samling i januar. Møter med nye profiler for try and stop us. Status på strategiplan, sett 

på områder som trenger mer innsats i 2020.   

Marita: Deltatt på arbeid i krets og i Region Øst.   

Erik: Deltok på Trener 1 runde: god erfaringsutveksling, deltok trener 2 

etterutdanning Sunn Idrett. NM-veka møte med Sarpsborg + møte i Skien NM veka 

2022. Møte i forbindelse med klubber og klubbutvikling. Prøve å få klubbene til å få 

aktivitet.  

Lee: Snakket med mange klubber om få inn flere klubber til å arrangere treninger og 

kamper . Det er også lederskifte i RLN, pga av leders avgang grunnet sykdom. Anne 

Haigh er interim leader for RLN:  

Per: Hatt møte med Karl-Fredrik i forhold til rullestolsatsingen til RLN.  

Rugby Europe har kansellert alle konkurranser i 2020. Det er valg i Rugby Europe og 

det er to ulike kandidater til lederposisjoner.  

Generalsekretærens rapport: 



 
 

 

 

 

 

• Trener 1: Nok en gruppe har gått igjennom Trener1 digitalt, i tillegg har vi 

arrangert Level 1 Union. Totalt har ca 30 deltagere tatt trener 1 kurs i løpet av 

2020. For NRF er det svært viktig at alle nå gjennomfører hele utdanningen, 

da utdanningen helst må fullføres før vi får tildeling får jobbe videre med 

utdanning i 2021. Pilot på etterutdanning på Trener 1: SC level 1 skal 

gjennomføres i november.  Det har vært mye jobb med å få kontroll på de to 

ulike plattformene(Idrettskurs + e-læringsplattform) til NIF for å få alt til å 

fungere teknisk. Det er også utfordrende å få deltagerne til å gjennomføre hele 

kurset.  

• Nettverkssamling for kvinner med besøk fra prosjektleder i World Rugby, 

jobber med neste samling som vil være: Seksuell trakassering med NIF.  

• Møte med NIF i forhold til NM-veka i Sarpsborg 2021. Her må vi finne lokal 

arrangør, men har en stor mulighet til å få fart på rugby i Sarpsborg/ 

Fredrikstad i forbindelse med arrangementet.  

• Styremøte i Region-Øst: Styret har utarbeidet en egen strategiplan som 

forlengelse av strategiplanen til NRF.  

• Nettsidene er publisert 

• Jobber med Try and stop us kampanjen sammen med arbeidsgruppen. Første 

Unstoppable Lavinia har gjort en kjempejobb med å promotere Rugby på 

sosiale medier i oktober. Neste kvinne ut er Ember.  

• Vekst på sosiale medier: Det er rimelig å anta at kampanjen har ført til vekst 

på sosiale medier: Instagram har gått opp 0,4 % til 1232 følgere, mens vi nå 

har 3294 følgere på Facebook. Vi har dessverre lavt nedslagsfelt i 

aldersgruppen 15 til 19 år og bør vurdere å gjøre en innsats på TIKTOK. Her 

skal vi ha et møte med en fokusgruppe for å se på strategi i forhold til dette.  

• Vekst i medlemsmassen: Tross korona har vi foreløpig hatt en vekst på 50 nye 

medlemmer i oktober, sammenliknet med 23 nye medlemmer året før. Totalt 

har vi 229 medlemmer ( 351 totalt i 2019). I følge KlubbAdmin har vi 1576 

medlemmer totalt, et litt høyere tall enn det som klubbene rapporterte inn.   

• Søknad om kompensasjon på manglende lisensinntekter førte til at vi fikk en 

tildeling på ca 130.000 fra Lottstift.  

• Jobbet med en løsning for Rugby-TV som presenteres som egen sak 

• Gjennomført medlemsundersøkelse for NRF ( se egen sak) 

 

 

 

  

205/20  Økonomi        PT/EB/ACR 

Økonomiutvalget tar et møte i løpet av uken for å se på omdisponeringer i budsjettet. 

     

Vedtak: Tatt til orientering 

   

 

206/20  Status korona-situasjonen      PT 

 

Åpnet for tag 12. oktober, landslaget for har hatt samlinger.  

beredskapsgruppen har sett nærmere på vurderinger av Tag/touch opp mot risiko for 

smitte og vurdert at touch kan innebære mindre smitterisiko enn tag.  

 

 

207/20 Gjennomføring av medlemsundersøkelse     ACR 

Vi har gjennomført en egen medlemsundersøkelse. I undersøkelsen har vi blant annet 

bedt våre medlemmer om hva NRF kan gjøre under pandemien.  



 
 

 

 

I vedlagte Excel-skjema er svarene kategorisert ut fra hva NRF bør gjøre rundt fysiske 

møteplasser, digitalt, hva vi kan gjøre for trenere og klubber, samt en diversekolonne.  

Totalt har 154 medlemmer svart på undersøkelsen. 

Undersøkelsen vil bli gjennomgått på styremøtet. 

 

 Oppsummering og forslag til tiltak:  

Vi ser at medlemmene samlet sett setter pris på hva vi har gjort av tiltak under 

pandemien og setter stor pris på de gode tilbakemeldingene. Men det er viktig at vi 

fortsetter å sette av tid og ressurser til dette fremover. I tillegg bør vi ha mer spissete 

tiltak mot trener og klubb. Vi må bli flinkere på kommunikasjon og om mulig jobbe 

enda tettere opp mot NIF i forhold til plan for gjennomåpning.  

Vi setter opp en gruppe som skal jobbe med dette videre. 

 

  

 

208/20 Try and stop us      PT/SES/ACR 

 Vår November Ustoppelig er Fatin (Ember) er fra Brunei har som har 4 barn. Ingrid 

Ringsrud er «ustoppelig» for desember 

 

209/20 E-sport       PT 

 25. oktober setter vi i gang NRF sin første turnering i E-sport! 6 klubber har meldt seg 

på. Kampene går live på fredag/ lørdag/ søndag og streames live. Det har blitt satt opp 

en egen side på rugby.no. Fått kontakt fra de andre nordiske landene om å kjøre 

landslagserie etter jul. prod 

  

210/20 Rugby-TV       PT/ACR 

 I samarbeid med Magnus Malmros & Anders Westin som begge har lang erfaring fra 

Sport på TV i Sverige har vi sett på hvordan vi kan utvikle NRF sportslig. Vi har 

særlig sett på hvordan vi skal dekke våre kamper og andre aktiviteter live. 

                          Er følgende aktører kartlagt: 

 
 

 

 I dette prosjektet er det viktig å ha en aktør som kan hjelpe NRF der vi er i dag, og til å 

utvikle oss videre. Valget har falt på Solidsport, som er godt etablert i Sverige.  

Gjennom Solidsport kommer vi til å opprette en egen NRF-kanal, og klubbene som 

ønsker det, kan velge å legges seg på denne kanalen. Klubbene og NRF vil kunne 



 
 

 

 

gjennom egne betalingsløsninger/ og sponsorsamarbeid etter hvert opparbeide oss med 

en egen TV-kanal.  

21. november er det planlagt et møte for klubbene og andre interessenter, der man skal 

få full opplæring av bruk av portalen.  

 

For å komme raskt i gang, kan det være en ide at klubbene får tilbud om utstyr 

gjennom NRF. En pakke med Tablet/ tripod/ mikrofon vil koste ca 7.000,- pr bruker. 

Bruken av selve plattformen er gratis, men inntekter på Streaming deles 50/50 i starten 

av kontraktsperioden, men salg av sponsorinntekter faller til NRF. Plattformen tilbyr 

mange ulike funksjoner, blant annet «highlights» som kan deles på sosiale medier, 

uten at man trenger å klippe.  

Alle kamper som er streamet vil bli liggende på plattform til å se i reprise, og det er 

ingen begrensning på antall kamper i systemet.  

 

  

211/20 Eventuelt       PT 

Vi har fått midler til kjøp av rullestol 7 stoler noen hjul 496.074 

Vedtak: 

Kjøpe 8 stoler og 16 hjul til ca  682.712 fra Melrose  

   

212/20  Videre møteplan      PT 

 

23. november kl 18.00 til 20.00 


