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NORGES  
RUGBYFORBUND 

 
 

Protokoll fra stiftelsesmøtet i Region Øst 2021 
 
Stiftelsesmøtet ble avholdt elektronisk via Zoom torsdag 18. februar 2021 kl. 18:00. 
 
Forbundspresident Per Thorkildsen holdt innledningstale på vegne av NRF. 
 
Sak 1 Godkjenning av de stemmeberettigede 

Trond Yngve Larsen opplyste om antall stemmeberettigede medlemmer som var til stede ved 
oppstart av stiftelsesmøtet. 
 
Vedtak: Stiftelsesmøtet godkjente følgende antall stemmeberettigede medlemmer: 14   
 

Sak 2 Valg av dirigent  
Interimstyret foreslo Trond Yngve Larsen som dirigent.  
 
Vedtak: Stiftelsesmøtet valgte Trond Yngve Larsen som dirigent.   

 
Sak 3 Valg av protokollførere  

Interimstyret foreslo Petter Mathisen som protokollfører. 
 
Vedtak: Stiftelsesmøtet valgte Petter Mathisen som protokollfører.   
 

Sak 4 Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen  
Dirigenten spurte stiftelsesmøte om aktuelle kandidater. 
 
Vedtak: Stiftelsesmøtet valgte Tomas Donnelly og Mari Ophus til å underskrive protokollen. 

 
Sak 5 Godkjenning av innkalling 

Dirigenten informerte om at innkallingen var sendt ut iht gjeldende frister.   
Det ble informert om at strategiplanen som lå på rugby.no var NRF sin og ikke regionen sin, 
men regionen sin ble sendt ut til alle klubber sammen med innkallingen. 
 
Vedtak: Stiftelsesmøtet godkjente innkallingen..   

 

Sak 6  Godkjenning av sakliste  
Dirigenten informerte om at det ikke var innmeldt andre saker enn de interimstyret hadde på 
sakslisten. Sakslisten var sendt ut iht gjeldende frister. 
 
Vedtak: Stiftelsesmøtet godkjente sakslisten.   
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Sak 7  Godkjenning av forretningsorden 
Dirigent informerte om forretningsorden.  
 
Vedtak: Stiftelsesmøtet godkjente forretningsorden.   

 

Sak 8 Behandling av forslag og saker 
  

Sak 8.1 Lov for Rugbyregion Øst 
Petter Mathisen informerte om ny lov for regionen. Denne er basert på NIFs lovnorm og lite 
kan endres av det som står i den.  
 
Interimstyret hadde nytt forslag til §17, punkt 13.a Styresammensetning. Antall 
varamedlemmer økes fra 1 til 2.  
 
Vedtak:  

 Opprinnelig paragraf 17, Regionstingets oppgaver, punkt 13.a: antall 
varamedlemmer. Forslag om ett varamedlem. Forslaget falt. 
 

 Forslått paragraf 17, Regionstingets oppgaver, punkt 13.a: antall 
varamedlemmer. Forslag om to varamedlemmer. Forslaget ble vedtatt.  

 
 Ny lov for region øst vedtatt. Oversendes NIF.   

 
Sak 9 Fastsette medlemskontingent  

Petter Mathisen informerte om interimstyrets forslag til medlemskontingent for 2021. 
 
Forslag fra Interimstyret: 
Medlemskontingent for 2021 er kr 100. 
 
Forbundspresident Per Thorkildsen informerte om at denne kontingenten kommer i tillegg til 
den kontingenten som klubbene betaler til NRF sentralt.  
 
Generalsekretær Anne Cathrine Røste informerte om at stiftelsesmøtet vedtar hva 
kontingenten skal være, ikke hvordan den skal innkreves. 
 
Vedtak: Forslaget ble vedtatt.  

 
Sak 10  Vedta idrettslagets budsjett 

Petter Mathisen informerte om interimstyrets forslag til budsjett for 2021.  
 
Forslag fra Ebbe Torp (Carl Berner Rugbyklubb): 
Endre posten «tilskudd NRF» fra 10 000 til 250 000 slik at budsjettet går i 0.  
 
Vedtak:  

 Posten «tilskudd NRF» endret til 250 000. Forslaget ble vedtatt. 
 

 Budsjett for 2021 vedtatt.  
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Sak 11.1 Behandling av idrettslagets organisasjonsplan 

Petter Mathisen informerte om interimstyrets forslag til organisasjonsplan. 
 
Forslag fra Emily MacPherson (Innlandet rugbyklubb) om å legge til ordene funksjonsevne og 
bakgrunn til setningen i kulepunkt 1 under Muligheter på Mål og verdigrunnlaget. 
 
Forslag fra Erik Baret om å legge til et barne- og ungdomsutvalg.  
 
Forslag fra Henrik Mærøe om å slette alle utvalg, og gi styret fullmakt til å opprette de 
komiteer og utvalg som trengs. 
 
Vedtak:  

 Endret setning på kulepunkt 1 under Muligheter i Mål og verdigrunnlaget. Ny 
setning lyder «Region Øst skal være en region som gir alle lik mulighet til å 
delta i rugbyaktivitet uavhengig av kjønn, funksjonsevne, bakgrunn, alder, 
etnisitet og legning.» Forslaget ble vedtatt. 

 Forslag om å legge til et barne- og ungdomsutvalg. Forslaget falt. 
 Forslag om å slette alle utvalg. Fjerde kulepunkt under organisasjonskart 

endres til «Regionstyret oppretter nødvendige utvalg for å drifte regionen. 
Mandat vedtas av styret. Lederne utpekes av styret.». Forslaget ble vedtatt. 

 
Sak 11.2 Behandling av idrettslagets strategiplan 

Petter Mathisen informerte om interimstyrets forslag til strategiplan. 
 

Vedtak: Forslaget ble vedtatt. 
 
Sak 12 Valg 

Valgkomiteen viste til innstilling. 
 
 12.1 Valg styre  

 
Valg av styreleder: 
Forslag fra valgkomiteen: 
Zunaira Zulfiquar Bhutta (OSI/Blindern) velges som styreleder.  
 
Valgt ved akklamasjon 
 
Vedtak: Forslaget ble vedtatt. 

 
 Valg av nestleder: 

Forslag fra valgkomiteen: 
David Gould (Horten Rugbyklubb) velges som nestleder.  
 
Valgt ved akklamasjon 
 
Vedtak: Forslaget ble vedtatt. 
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Valg av øvrige styremedlemmer: 
Forslag fra valgkomiteen: 
Petter Mathisen (Oslo Raballders Rugbyklubb) og Mayken Rønning Slorbak (OSI/Blindern) 
velges som styremedlemmer. 
 
Valgt ved akklamasjon 
 
Vedtak: Forslaget ble vedtatt. 
 
Valg av varamedlemmer: 
Forslag fra valgkomiteen: 
Marita Evjen (Sagene IF) og Martin Farmen (Klyve IL) velges som varamedlemmer til styret. 
 
Valgt ved akklamasjon 
 
Vedtak: Forslaget ble vedtatt.  
 
Styret i NRF Region Øst består fra 18. februar 2021 av følgende personer: 
 
Zunaira Zulfiquar Bhutta, David Gould, Petter Mathisen, Mayken Rønning Slorbak, Marita 
Evjen og Martin Farmen. 
 
12.2 Valg av kontrollutvalg  
Valgkomiteen viste til innstilling. 
 
Valg av to medlemmer av kontrollutvalget  
Forslag fra valgkomiteen:  
Erik Baret (Klyve IL) og Ragnhild W. Dahl (Sagene IF) velges som medlemmer av 
kontrollutvalget.  
 
Valgt ved akklamasjon 
 
Vedtak: Forslaget ble vedtatt.  
 
Valg av varamedlem til kontrollutvalget 
Forslag fra valgkomiteen:  
Kerry-Ann Mærøe (Horten Rugbyklubb) velges som varamedlem av kontrollutvalget.  
 
Valgt ved akklamasjon 
 
Vedtak: Forslaget ble vedtatt.  
 
12.3 Valg av representanter til ting og møter i andre organisasjonsledd der idrettslaget har 
representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene 
 
Forslag fra styret: Styret gis fullmakt til å utpeke representanter. 
 
Vedtak: Forlaget ble vedtatt.   
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 12.4 Valg av valgkomité  
Valg av leder i valgkomiteen  
 Forslag fra styret: 
Henrik Mærøe (Horten Rugbyklubb) velges som leder av valgkomiteen.  
 
Valgt ved akklamasjon 
 
Vedtak: Forslaget ble vedtatt.  
 
Valg av medlemmer i valgkomiteen  
Forslag fra styret:  
Silje-Elin Skrede (Sagene IF) og Tomas Donnelly (Blindern rugbyklubb) velges som 
medlemmer av valgkomiteen.  
 
Valgt ved akklamasjon 
 
Vedtak: Forslaget ble vedtatt.  
 
Valg av varamedlem i valgkomiteen 
Forslag fra styret: 
Linn-Mari Büscher (Horten Rugbyklubb) velges som varamedlem av valgkomiteen.  
 
Valgt ved akklamasjon 
 
Vedtak: Forslaget ble vedtatt.  
 
 

 
 
 
 
Oslo, 1. mars 2021 
 
 
-----------------------------------------    
Petter Mathisen 
 
 
 
 
       
 
 
 
--------------------------------------------------   ------------------------------------------------------------ 
Mari Ophus      Tomas Donnelly 






