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Sakliste og saksdokumenter for  
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Det vises til innkalling til Norges Rugbyforbunds ting av 18. mars 2021. Forbundstinget 
avholdes digitalt 18. april kl 10.00.  

 

Sak 1: Godkjenne de fremmøtte representantene 
 

I henhold til § 15 i NRFs lov kan følgende møte på Forbundstinget.  

På Forbundstinget møter med stemmerett:  

a) Rugbyforbundets styre.  

b) Representanter fra idrettslag etter følgende skala:  

Idrettslag med 50 medlemmer eller færre: 1 representant  

Idrettslag med 51 – 150 medlemmer: 2 representanter 

Idrettslag med 151 medlemmer eller mer: 3 representanter 

Representantene må være valgt på ordinært eller ekstraordinært årsmøte/ting i klubbene, eller 
oppnevnt av klubbstyret etter fullmakt av årsmøtet.   

mailto:rugby@nif.idrett.no
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Delegatliste: 
 

Delegat nr Navn Etternavn Klubb 
1 Per Thorkildsen Horten Rugbyklubb 
2 Ingrid Sæther Houge NTNUI Rugby 
3 Erik Baret Klyve IL 
4 Henrik Mærøe Horten Rugbyklubb 
5 Silje-Elin Skrede Sagene IF 
6 Marita Evjen Sagene IF 
7 Lee Johnson Bodø Rugbyklubb 
9 Mari  Ophus Innlandet Rugbyklubb 

10 Patrick K. Justad Justad Oslo Capitals 
11 Ebbe Torp CRBK 
12 Leif Larsen Lillestrøm Lions 
13 Anne Haigh Lillestrøm Lions 
14 Karina Bruer Trondheim Rugbyklubb 
15 Knut Ivar  Brekk Trondheim Rugbyklubb 
16 Karl-Fredrik Sandelin Velle Porsgrunn Rugby  
17 Emilia Marques Horten Rugbyklubb 
18 David Gould Horten Rugbyklubb 
19 Arne Oma  Torsen Haugesund Rugbyklubb  
20 Carsten Lona Scotland Flekkefjord Tigers Rugby League Klubb 
21 Susanne Tonheim BSI Rugby 
22 Samuel Voorwal NTNUI Rugby 
23 Shelton Davis STIF 
24 Carlos Rodriguez Stavanger Rugbyklubb 
25 Martin Farmen Klyve IL 
26 Harald Mikalsen Farsund Bobcats Rugby League 
27 Juliet Claire Crossley-Nilsen Bergen Rugby klubb 
28 Michael Fox Bergen Rugby klubb 
29 Petter Mathisen Raballers 
30 Sigrid  Dyrkorn NTNUI Rugby 
31 Rebecka Lund Lund Sagene IF 
32 Patrice Balauze Sagene IF 
33 Per Hodne Børum Rugbyklubb 

    
    

 
Forslag til vedtak: De frammøtte representanter, kontrollert av sekretariatet, godkjennes 
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Sak 2: Velge dirigent 
Forslag til vedtak: Rune Hauger velges som dirigent 

 
Sak 3: Velge protokollfører(e) 

Forslag til vedtak: Petter Mathisen velges som protokollfører 

 
Sak 4:  Velge to representanter til å underskrive protokollen 

 
Sak 5: Godkjenne innkallingen 
Innkalling 
Forslag til vedtak: Innkallingen godkjennes  
 
Sak 6: Godkjenne saklisten 
Sakslisten finner du her: 
Forslag til vedtak: Sakslisten godkjennes 

 
Sak 7: Godkjenne forretningsorden 
FORRETNINGSORDEN  

1. Gjennomføring av årsmøtet 
1.1 Årsmøtet ledes av den valgte dirigenten, og skal gjennomføres i samsvar med NIFs lov og denne 
forretningsorden. 

1.2 Tekniske tilbakemeldinger eller spørsmål sendes inn via Teams-chatten.  

1.3 Alle deltakere skal ha mikrofon og kamera skrudd av, og kun slå de på dersom de er gitt ordet av 
dirigenten.   

1.4 GoPlenum skal kun benyttes til følgende med mindre dirigenten beslutter noe annet:   
• For å be om ordet eller meddele at man ikke ønsker ordet likevel  
• For å sende inn endringsforslag  
• For å votere på sak og stemme ved valg 

 
2. Taletid 
2.1 Medlem/årsmøtevalgt organ med forslag på saklisten, gis nødvendig taletid for å presentere 
forslaget. 

2.2 For etterfølgende innlegg, er taletiden tre minutter for første innlegg, to minutter for andre 
innlegg og ett minutt for tredje innlegg. Ingen gis rett til ordet mer enn tre ganger i samme 
sak. 

  

mailto:rugby@nif.idrett.no
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2.3 Etter forslag fra dirigenten eller et medlem/årsmøtevalgt organ, kan årsmøtet beslutte å: 
- sette strek for de inntegnede talere 
- sette strek for nye forslag 
- øke antall innlegg 
- endre taletiden 
- gi taletid til personer uten talerett 
 
2.4 Person med talerett som ber om ordet til forretningsorden, må meddele skriftlig i GoPlenum at 
man ber om ordet til forretningsorden, og har ett minutt taletid.  

3. Behandling av forslag på årsmøtet 
3.1 Person som vil fremme eventuelle forslag/endringsforslag, under tinget må fremme forslaget 
skriftlig i GoPlenum. Man blir satt automatisk på talelisten og må redegjøre muntlig 
for forslag/endringsforslag.  

3.2 Forslag kan bare fremmes i saker som står på saklisten. 

3.3 Etter at saklisten er godkjent, kan ikke forslag som fremgår av saklisten trekkes uten at årsmøtet 

aksepterer dette. 

4. Stemmegivning 
4.1 Stemmegivning gjennomføres i samsvar med dirigentens angivelse.  Dirigenten skal klart angi 
hvilken sak det skal stemmes over, og hva de som stemmer skal trykke i GoPlenum for å avgi stemme. 

4.2 GoPlenum håndtere både åpen og lukket votering. Dersom det kreves eller er nødvendig med 
skriftlig avstemming, gjennomføres dette som lukket votering i GoPlenum.  

5. Protokoll 
5.1 Det føres protokoll over årsmøtets forhandlinger. Protokollen føres av de årsmøtet har valgt til å 
føre protokoll. 

5.2 I protokollen innføres hvem som har hatt ordet i sakene, hvilke forslag som er fremmet, hvem 
som er forslagsstiller, hvilke vedtak som er fattet i den enkelte sak, og resultatet av avstemninger med 
antall stemmer for og imot og evn. blanke stemmer. 

5.3 Protokollen skal publiseres på rugby.no 
Forslag til vedtak: Den fremlagte forretningsorden godkjennes.  

 
Sak 8: Behandle beretning for særforbundet, herunder beretning fra tingvalgte organer. 
8.1 Beretning 2019 
Styrets beretning 2019 finner du her. 
Forslag til vedtak: Styrets beretning for 2019 godkjennes 
 
8.2. Beretning 2020 
Styrets beretning 2020 finner du her.  
Forslag til vedtak: Styrets beretning for 2020 godkjennes 

 

mailto:rugby@nif.idrett.no
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https://rugby.no/tinget-2021/
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Sak 9: Behandle særforbundets regnskap i revidert stand, revisors beretning og 
kontrollutvalgets beretning.  
 
Alle dokumentene finner du her:  
9.1.1 Regnskap 2019 
9.1.2 Revisors beretning 
9.1.3 Kontrollutvalgets beretning 
Forslag til vedtak: Regnskap for 2019, inklusive revisors og kontrollutvalgets beretninger, 
godkjennes. 

9.2.1 Regnskap 2020 
9.2.2 Revisors beretning 
9.2.3 Kontrollutvalgets beretning 
Forslag til vedtak: Regnskap for 2020, inklusive revisors og kontrollutvalgets beretninger, 
godkjennes. 

Sak 10: Behandle forslag og saker 
Lov for Norges Rugbyforbund ligger her:  
Særforbundet skal ha en lov som er i samsvar med NIFS lov og den nye lovnormen. 
Vedlagte lov er en revidering av Norges Rugbyforbunds:  
(Se veileder til lovnorm her.) 
For å sikre at alle særforbund har en lov som til enhver tid er i samsvar med NIFs regelverk, vedtar 
NIF en lovnorm for særforbund. Lovnormen inneholder et minimum av det alle særforbund må ha i 
sin egen lov.  

Særforbundets styre må sørge for at særforbundet har en oppdatert lov som er i samsvar med 
lovnormen. Det er ikke nødvendig å kalle inn til et ekstraordinært ting for å vedta endringer som må 
innarbeides som følge av endringer i lovnormen. Styret kan selv gjøre dette gjennom et ordinært 
styrevedtak. Andre lovendringer derimot, kan bare vedtas av særforbundets ting med 2/3 flertall.  

Sak 10.1 Lovendring 
Forslag fremmet av styret i NRF:  

§1Formål 
(1) Norges Rugbyforbunds formål er å fremme Rugby idretten i Norge, og representere 
idretten internasjonalt. 
(2) Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig 
aktivitet skal bygge på grunnverdiene idrettsglede, disiplin, respekt, integritet og 
samhold. 
endres til 

(1) Norges Rugbyforbund skal fremme rugby i Norge på alle nivåer, samt representere 
idretten internasjonalt. 
(2) Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd.  
All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdiene Glede Respekt Samhold 
Forslag til vedtak: Styrets forslag til lovendring §1 godkjennes. 

mailto:rugby@nif.idrett.no
https://rugby.no/tinget-2021/
https://rugby.no/wp-content/uploads/2021/03/Lov-for-Norges-Rugbyforbund-publisert-.pdf
https://www.idrettsforbundet.no/globalassets/idrett/juss/veiledere/veileder-til-lovnorm-for-sarforbund.pdf
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Sak 10.2 Lovendring 
Forslag fremmet av styret i NRF: 

Forslag til endring av §14 (1) Norges Rugbyforbunds høyeste myndighet er Norges Rugbyforbunds 
ting som avholdes hvert år innen utgangen av juni. 
 
Styret foreslår å endre §14 (1) til: Norges Rugbyforbunds høyeste myndighet er Norges  
Rugbyforbunds ting som avholdes annen hvert år innen utgangen av juni. 
Presidenten redegjør for bakgrunnen til forslaget. 
Forslag til vedtak: Styrets forslag til endring av §14 (1) er vedtatt. 
 

Sak 10.3 Lovendring: §24 Disiplinærforføyninger 

Forslag fremmet av styret i NRF: 

Forslag til tillegg i § 24  Alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kamp- og 
konkurranseregler, straffesaker og dopingsaker 

1.For alminnelige disiplinærforføyninger og sanksjoner gjelder NIFs regelverk og NRF 
disiplinærreglement 
Disiplinærkomiteen velges på tinget. Utvalget bør bestå av minimum en jurist. 
Om saken:  
NRF har et disiplinærreglement som kun gjelder for medlemmer i Union. Reglementet bør gjelde alle 
medlemmer i NRF.  
Les dokumentet her 
Styret foreslår at følgende reglement skal gjelde for alle aktiviteter i NRF:  

Forslag til vedtak: Styrets forslag til endring av §24 er vedtatt.   
Styret får i fullmakt å utarbeide et nytt dokument basert på dagens regelverk:  

Videre se sak 10.4: Disiplinærkomiteen velges på tinget.  

 
Sak 10.4 Lovendring:§ 17.14 d, og f 
Lovforslag fremmet av styret i NRF 
 
14. Foreta følgende valg:  
a) President og Visepresident.  
b) 4 styremedlemmer og 2 varamedlemmer.  
c) Kontrollkomité med 2 medlemmer og 2 varamedlemmer.  
d) Representanter til ting og møter i de organisasjoner forbundet er tilsluttet eller gi styret fullmakt til 
å oppnevne representantene. 
 e) Valgkomité med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem. 
 
Endres til:  
a) President og Visepresident.  
b) 4 styremedlemmer og 2 varamedlemmer.  

mailto:rugby@nif.idrett.no
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c) Kontrollutvalg med 2 medlemmer og 2 varamedlemmer.  
d) Disiplinærkomite med 1 leder og 3 medlemmer. Utvalget bør bestå av minimum 1 jurist.  
e)Representanter til ting og møter i de organisasjoner forbundet er tilsluttet eller gi styret fullmakt til 
å oppnevne representantene. 
 f) Valgkomité med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem. (flyttet) 
 
Forslag til vedtak: Styres forslag til endring av §17.14 godkjennes. 

 
Sak 11: Fastsette kontingent 
Forslag til vedtak: Klubbene betaler 100,- i medlemskontingent 
 

Sak 12: Behandle langtidsplan og langtidsbudsjett 
Dokumentene finner du her: 
12.1 Langtidsplan 2021 – 2024 
Styres forslag til vedtak: Godkjennes 

12.2 Budsjett 2021 
Forslag til vedtak: Styrets forslag Godkjennes.  
Styret får i oppgave å utarbeide budsjett for 2022 basert på tiltak i langtidsplan.  
 

Sak 13: Engasjere revisor til å revidere særforbundets regnskap 
Styrets forslag: Fortsatt engasjement av revisorselskapet BDO.  
 

Sak 14: Valg  
Tinget skal foreta følgende valg:  
a) President og Visepresident.  
b) 4 styremedlemmer og 2 varamedlemmer.  
c) Kontrollkomité med 2 medlemmer og 2 varamedlemmer.  
d) Disiplinærkomite.  
e) Representanter til ting og møter i de organisasjoner forbundet er tilsluttet eller gi styret fullmakt 
til å oppnevne representantene 
f) Valgkomité med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem.  
Styret skal ha minst ett styremedlem om på valgtidspunktet er under 26 år 
 
Valgkomitéens innstilling til nytt styre: 
 
 President: Per Thorkildsen (52)  
Visepresident: Jules Crossley-Nilsen (55)  
2 årig styremedlem: Henrik Mærøe (49)  
2 årig styremedlem: Karina Breuer (31)  
1 årig styremedlem: Erik Baret (43)  
1 årig styremedlem: Håvard Hansen (21)  
Vara: Leif Larsen (42)  
Vara: Sigrid Dyrkorn (22) 
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Valgkomitéens innstilling til Kontrollkomité: 
 
Leder: Johan Bjørkevoll  
Medlem: Severinè Lescoffit  
Vara : Espen Høgset 
Vara: Linn Mari Büscher 
 
d) Disiplinærkomite med 1 leder og 3 medlemmer. (dersom 10.4 vedtas) 

Styrets innstilling til ny valgkomite: 
 
Leder: Ingrid S. Houge 
Medlem: David Gould 
Medlem: Line Fischer 
Varamedlem: Ebbe A. Torp 
 
e) Representanter til ting og møter i de organisasjoner forbundet er tilsluttet eller gi styret fullmakt 
til å oppnevne representantene 
Forslag til vedtak: Styret oppnevner representanter til ting og møter i de organisasjoner forbundet 
er tilsluttet.  
 

Med vennlig hilsen Styret i Norges Rugbyforbund 
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