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Teams
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AGENDA
Faste saker
1/21

Godkjenne innkalling og saksliste

PT

2/21

Kommentar til protokollen

PT

3/21

Runde rundt bordet

PT

4/21

Økonomi

PT/EB/ACR

Saker for NRF 1/21

5/21

Status Corona-situasjonen

PT

6/21

Strategiplan 2021

PT/ACR

7/21

Ting 2021

PT/ACR

8/21

Eventuelt

PT

9/21

Videre møteplan

PT

1/21

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:
Informasjon om et rullestolrugby event

2/21

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

3/21

Runde rundt bordet

Henrik: Jobber med RDO og har startet kurs/ utdanning i klubbutvikling. Møte i
Barne- og ungdomskomiteen. Jobber mot ulike klubber, litt utfordring med å få
tilbakemeldinger.
Ingrid: Beredskapsgruppen, møte med dommerne rundt snørugby, klubb besøk
Silje-Elin: Arrangert første del av trener 2, trener 2 er godkjent, deltok 1. dag. 5
deltagere. Jobber med nytt prosjekt for kvinnenettverk 2021. Vi har fått med Lavinia
Chrystal og Ingrid Ringsrud inn i prosjektgruppen.
Marita: Jobbet med Oslo Rugbykrets og opprettelse av Region Øst.
Erik: Beredskap, jobber med å få opp rulle i Stavanger Rugbykrets, kontakt med
klubbledere, trenerutdanning. Jobber med inspirasjonssamling og utvikling av
rullestolrugby i Norge sammen med ressursperson i Danmark.
Jobbet med å bistå rugbykontoret med diverse.
Lee: Jobbet mye med Trener 1 kurset for å rekruttere deltagere. Mange League
klubber vil delta på neste kurs. Starter også med rullestolrugby i league-klubbene.
Per: Involvert i SFF og Digitaliseringsprosessen til NIF, ønskes finansiert fra Post 2,
rotete og uklar prosess. Mesteparten tas av midler fra særforbundene, noe som NRF er
usikker er riktig måte å få finansiere prosjektet på. Rapportering til World Rugby og
Rugby Europe.
NIF-møter, NM-veka.
Generalsekretærens rapport:
Fokus på rapporteringer til NIF og årsavslutning for 2020, og stiftelsesmøter av
regioner.

Mye positivt som skjer: Det er et nytt skoleprosjekt i Asker kommune i samarbeid
med fotball.
Vi har stort fokus på Rugby TV og få kanaler på Solidsport: 12 klubber har nå fått opp
sine kanaler og bidrar til å spre innhold. Det planlegges nå for ytterligere innhold som
promovideoer og livesendinger med trening fra landslaget til herrer XV for å motivere
til aktivitet.
Aktiviteter: Det oppfordres til aktivitet ute! Innenfor smittevernregler kan man fortsatt
kjøre treninger ute, bortsett fra i Stor-Oslo.
Landslaget inviterer til zoom trening, og ungdomsutvalget er i gang med
ungdomsprosjektet med e-sport lokalt i pilotklubb, ungdomstreff og plan for SoMe.
Når pilotklubb er oppe å går, vil prosjektgruppen jobbe videre fra klubb til klubb.
Det foregår en kampanje for å få i gang aktivitet i alle klubber, med promovideoer og
oppfordring om å arrangere utetreningen med S & C og kast av ball der det er mulig.
#prøvogstopposs kampanjen er i gang med hjelp av Beatrice i januar og Emilia i
februar og ny prosjektgruppe og foreløpig prosjektplan er på plass.
Status sosiale medier: Instagram har gått opp til 1292og det er fortsatt en økning siden
desember, og en vekst på 5 prosent siden start av kampanjen. (oktober1232 følgere),
Mens vi nå har 3476 følgere på Facebook, en økning på nesten 3 prosent fra desember,
(oktober 3294) følgere på Facebook.
Medlemsmassen: Vi ser en liten nedgang i medlemsmassen fra desember. Nå har vi
1563 medlemmer. I følge KlubbAdmin har vi 1609 medlemmer totalt i fjor, hvorav
472 kvinner.
Totalt har vi 272 nye medlemmer i 2020 og vi har fått 105 nye kvinnelige medlemmer
i år.
324 av våre medlemmer er under 19 år, her har rekruttert 92 nye medlemmer i år,
hvorav 65 er under 12 år.

4/21

Økonomi

PT/EB/ACR

Vedtak: Tatt til orientering

5/21

Status Corona-situasjonen

PT

Aktivitetsnivået er senket betydelig grunnet mutert virus.
6/21

Strategiplan 2021

PT/ACR

7/21

Ting 2021

PT/ACR

8/21

Eventuelt

PT

9/21

Videre møteplan

PT

