
 
 

 

 

        

 

Referat styremøte nr 9-2020        

       Vår dato   Vår referanse 

       21.09.2020   NRF 9/20 

Referent   Møteleder 

Anne Cathrine Røste  Per Thorkildsen  NRF-møte nr. 9/20 

Innkalt:      Kopi til 

Per Thorkildsen (PT)    Kontrollkomiteen 

Erik Baret (EB) 

Henrik Mærøe (HM) 

Silje-Elin Skrede (SES) 

Ingrid Sæther Houge (ISH) 

Marita Evjen (ME) 

 

Anne Cathrine Røste (ACR) 

 

Ikke tilstede: 

Lee Johnson (LJ) 

 

 

 

Møtested: Teams 

Møtedato/-tid: 21.september kl 20.00-22.00 

 

AGENDA 

 

Faste saker 

 

193/20  Godkjenne innkalling og saksliste    PT 

 

194/20  Kommentar til protokollen     PT 

 

195/20  Runde rundt bordet       PT 

 

196/20  Økonomi      PT/EB/ACR 

 

Saker for NRF 9 /20 

 

197/20  Status Corona-situasjonen     PT 

 

198/20 Publisering av nye nettsider       ACR 

 

199/20 Region/ krets       PT/ME 

 

200/20 Konkurranseregler for barn og ungdom   HM/ACR 

 

201/20 Try and stop us      PT/SES/ACR 

   

202/20  Eventuelt       PT 

      

203/20  Videre møteplan         

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

193/20  Godkjenning av innkalling og saksliste. 

Godkjent 

 

 

Forslag til Vedtak: Godkjent 

 

Habilitet i forhold til saker som skal behandles:  

Ingen erklærte seg inhabile i saker til behandling. 

Saker til eventuelt:  

E-sport 

 

 

 

194/20  Kommentar til protokoller fra tidligere møter 

 

Ingen kommentar til tidligere protokoll. 

Vedtak: Godkjent 

Protokollen legges ut rugby.no, og oversendes kontrollkomiteen.  

 

 

195/20  Runde rundt bordet 

Generalsekretærens rapport: 

 

Fokus på følgende:  

Koronasituasjonen følges fortsatt nøye med ukentlig møter med NIF.  

GS i samarbeid med styret har hatt fokus på følgende 

 

 

• Trener 1 på engelsk gjennomført, planlegger nye kurs, level 1, LE FAIR og 

S&C. Jobber med å få Trener 1 deltagerne ferdig utdannet gjennom plattform.  

• Nettverkssamling for kvinner med tema retorikk 

• Møte med NIF i forhold til NM i snørugby 

• Bistått region Øst med oppstart av aktiviteter 

• Arbeider med å få opp ny klubb i Arendal 

• NRF får to nye anlegg: 1 i Sandefjord og 1 Sagene 

• Deltatt på integrasjonskonferansen 

• Ferdigstilling av nettsider 

• Jobber med Try and stop us kampanjen sammen med arbeidsgruppen 

• Søknad om kompensasjon på manglende lisensinntekter 

• Møte med det russiske forbundet vedr valg av ny president i World Europe 

 

 

 

 

 Henrik: Representert NRF på aktivitetsdag i Horten, jobber med å starte ny klubb i 

Arendal (Hisøy IL), ungdomsaktivitet i Carl Berner, kontakt med RDOs, U-18 

samling til helgen, få påmeldte,  



 
 

 

 

 Ingrid: Jobbet med korona/ medisinsk ansvarlig i forhold til samling til helgen. 

Kvinnenettverksamlingen 

Silje-Elin: Stor nytte av kvinnenettverk og kurs i overbevisende kommunikasjon, 

jobber med trener 2, og 15´s samling for kvinner. 

Marita: Var med på kvinnesamlingen, styremøter i region Øst og Oslo Rugbykrets.  

 Erik: Bistått med trener 1, sett litt på regionsgrenser, ferdigstilt sekretariatkurs for 

rullestolrugby og knyttet dette opp mot Min Idrett og kompetanse på Idrettskurs. 

Undersøkelse om eventuell søknad om EM i 2022. Bistått kontoret i diverse 

administrativt arbeid.  

Per: Utarbeidet strategi for Try & stop us – kampanjen, diverse møter med World 

Rugby, Rugby Europe 

  

196/20  Økonomi         PT/EB/ACR 

Økonomirapport. Noen poster må flyttes til riktig prosjekt.  

 Vedtak: Tatt til orientering 

   

 

197/19  Status korona-situasjonen      PT 

 

 

 

 

198/19 Publisering av nye nettsider     ACR  

Nettsidene er klare for publisering 

Publiseringsdato: 1. oktober. 

  

 

 

199/20 Region/ krets       PT/ME 

 Hvordan jobber vi videre med region/ krets 

 Marita orienterte om arbeidet i styrene. 

Vedtak: Erik arbeider frem en anbefaling for styret. 

 

201/20 Konkurranseregler for barn og ungdom   HM/ACR 

 Konkurransereglement for barn er nå ferdige.  

Vi bør sette i gang et tilsvarende arbeid for ungdomsidretten: 

Tiltak:  

Ungdom og involvering 

Frafall i andre idretter 

Konkurransereglement 

Egne tiltak for ungdom 

 

Vedtak: Barne- og ungdomskomiteen jobber videre med dette arbeidet.  

 

201/20  Try and stop us      SES/PT/ACR 

  Arbeidsgruppen jobber med en plan for oppstart av kampanje  

for #tryandstopus etter mal fra World Rugby.  

  

200/20 Eventuelt: E-sport      PT 

Arbeidet med en turnering i e-sport er godt i gang og 6 klubber har takket ja 
til å være med i turneringen. 1. kampen spilles 25. oktober.  

         

 

201/20  Videre møteplan      PT  

26. oktober kl 18.00 til 20.00 

23. november kl 18.00 til 20.00 


