
 
 

 

 

        

 

Referat styremøte nr 6-2021        

       Vår dato   Vår referanse 

       28.6.2021   NRF 6/21 

Referent   Møteleder 

Anne Cathrine Røste  Per Thorkildsen  NRF-møte nr. 6/21 

 

Til stede:     Kopi til 

Per Thorkildsen (PT)   Kontrollkomiteen 

Erik Baret (EB) 

Henrik Mærøe (HM) 

Jules Crossley-Nilsen (JCN) 

Karina Breuer (KB) 

Håvard Hansen (HH) 

Leif Larsen (LL) 

Sigrid Dyrkorn (SD) 

Anne Cathrine Røste (ACR) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Møtested: Teams 

Møtedato/-tid: 28.06 2021 17.00-19.00 

 

AGENDA 

 

Faste saker 

 

42/21  Godkjenne innkalling og saksliste    PT 

 

43/21  Kommentar til protokollen     PT 

 

44/21  Runde rundt bordet       PT 

 

45/21  Økonomi      PT/EB/ACR 

 

46/21        Status Corona-situasjonen     PT 

 

Saker for NRF 6/21   

 

 

47/21 Dato for neste samling  Lederutvikling   ACR 

 



 
 

 

 

48/21 Disiplinærreglement/disiplinærkomite    HH/KB/ACR

    

49/21    Arbeidsgruppe for opprettelse av nye regioner   EB/ACR 

 

50/21 Opprettelse av nye utvalg 

 

51/21  Sports konsulent       PT 

 

52/21   Markedsplan og mediacontent plan     PT 

          

53/21 Eventuelt        PT 

   

54/21  Videre møteplan       PT 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

42/21  Godkjenning av innkalling og saksliste. 

 

 

Vedtak: Godkjent 

 

 

43/21  Kommentar til protokoller fra tidligere møter 

 

Vedtak:  

 

Ingen kommentar til tidligere protokoll. 

Vedtak: Godkjent 

Protokollen legges ut rugby.no, og oversendes kontrollkomiteen.  

 

 

44/21  Runde rundt bordet 

 

 

   

Per: Landslag, korona og EM, kansellert 1 runde for jentene, men de deltar i 2. runde, 

kansellert hele EM for gutta. Rapportering til World Rugby, levert antidopingplan. 

Jobbet med å få inn mer ressurser: Sportsjef og markedsføring 

Erik: Hjulpet til på trenerkurs, og jobbet med smitteverndokumenter sammen med 

Ingrid, toppidrett samling og Corona cup i juni. Kampene ble streamet på Solidsport. 

Disiplinærreglement. Starter rullestolklubb i Stavanger. 

Henrik: Endelig utstyr fra Sverige, levert til samling i Lillestrøm.  

Jules: Jobber med rullestolrugby i Bergen, RDO i Bergen, rugbyfestival i Bergen 

Karina: Ledet en samling i kvinnenettverket sammen med Alex, fokus på 

rekruttering, ønsker å bruke dette fremover, funnet 2 damer til disiplinærreglementet, 

laget guide til hvordan de kan legge til gren i Klubb Admin.  

Håvard: Jobbet med nytt disiplinærreglement 

Leif: Oppdatering fra Rugby League Norge, strategiplan ble vedtatt, Samling i Wheel 



 
 

 

 

Chair i august, ser på mulighet til å få inn en prosjektleder før VM i november. Jobber 

med treningsleir for ungdom i 2022. 

Sigrid: Jobber med å sette seg inn i styrearbeidet og hva det innebærer. 

 

Generalsekretærens rapport: 

Vi er nå inne i en helt ny fase som handler om å få fart på rugby etter at vi har vært 

nedstengt siden mars 2020.  

Under pandemien har vi jobbet mye med utvikling, blant annet lansert nye nettsider og 

Solidsport. Nå handler mye av arbeidet å utnytte de digitale plattformene og 

posisjonen vi har til å skape resultater på alle områdene vi har planlagt i forhold til 

strategiplanen. 

Mye av arbeidet den siste måneden har derfor handlet om å legge til rette for at vekst 

kan skje gjennom ulike markedstiltak og at ressurspersoner har støtte for sine tiltak.  

Rekruttering står som prioritering nr 1 og har vært tema både på møter i Coaches 

Development Forum og i #Prøvogstopp oss – nettverk for kvinnelige ledere.  

Det har også vært jobbet med å skaffe mer ressurser både sportslig, markedsføring og 

på sponsorsiden blant annet ved at NRF skal jobbe tettere med sine sponsorer gjennom 

våre digitale flater.  

Vi følger også opp et initiativ fra NIF med å tilby flater på rugby.no for annonsører 

som ønsker å nå hele idretten.  

 

Antidoping: Rapportering til Antidoping Norge er gjennomført og det er sendt inn 

plan for antidoping i NRF til World Rugby 

 

NRF er også en del av en pilotgruppe i NIF som skal vurdere å få tatt i bruk CRM på 

tvers av idretten 

Siden sist har det også vært Idrettsting der det blant annet ble vedtatt obligatorisk 

Trenerattest.  

Det har vært en stor satsing i Asker og Holmlia som vi håper skal resultere i nye 

klubber.  

 

 

 

45/21 Økonomi        PT/EB/ACR 

    

Vedtak: Tatt til orientering 

   

 

 

46/21        Status Corona-situasjonen     PT/EB/ACR 

Beredskapsgruppen har hatt møter i forbindelse med oppstart av rugby. Det har også 

vært jobbet tett med landslaget for kvinner 7s, i forbindelse med beslutning om ikke 

reise til EM i Kroatia og forestående reise til Ungarn.  

 

47/21 Dato for neste samling  lederutvikling for styret. 

 Neste samling blir 31.august 

 

  

48/21 Disiplinærreglement/disiplinærkomite    HH/KB  

 Status for arbeide et med nytt disiplinærreglement og nye medlemmer i 

disiplinærkomiteen.  

 

1.Disiplinærkomite  

Som leder av disiplinærkomite valgte tinget Jon Kittelsen Som medlemmer av 

disiplinærkomite ble Lee Johnsen og Knut Ivar Brekk valgt. Styret fikk i oppgave å 

sørge for at komiteen tilfredsstiller NIFs krav til kjønnsfordeling.  



 
 

 

 

NIFs § § 2-4. Kjønnsfordeling (1)  

NIF og NIFs organisasjonsledd skal arbeide for en lik kjønnsfordeling ved 

valg/oppnevning til styrer, komiteer mv. og representasjon til årsmøter/ting. Ved 

valg/oppnevning av styre, råd, utvalg/komité mv. og ved representasjon til 

årsmøte/ting, skal begge kjønn være representert. Sammensetningen skal være 

forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at det ved 

valg/oppnevning av mer enn tre personer skal velges/oppnevnes minst to personer fra 

hvert kjønn. 

Styret nominerer følgende to kandidater til å sitte i komiteen:  

Line Fischer Østlyng fra Trondheim Rugbyklubb og Cecile Delourme fra Stavanger 

Rugbyklubb 

Vedtak: Vedtatt Line Fischer Østlyng Cecile Delourme og går inn i disiplinærutvalget.  

 

2. NRFs disiplinære regelverk 

Saken ble behandlet på Tinget: 

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. 

Vedtak: Forbundstinget vedtok lovendring av § 24. Styret får i fullmakt å utarbeide et 

nytt dokument basert på dagens regelverk. 

 

Styret v/ Håvard Hansen har jobbet videre med saken:  

Vedtak: Vi jobber videre med dokumentet i forhold til innspill \ og skjema. Utkastet 

sendes på høring før vedtak i styret.  

 

 

49/21     Arbeidsgruppe for opprettelse av nye regioner   ACR 

 Det bør settes ned en arbeidsgruppe som kan jobbe vider med opprettelse av Region 

Vest, i tillegg bør det opprettes en ansvarlig for region Midt.  

  

 Vedtak: Det skal opprettes et arbeidsutvalg som skal jobbe med etablering av Region 

Vest. Jules sitter i arbeidsgruppen på vegne av styret i NRF.  

 Region Midt: Sigrid og Karina blir med i arbeidsgruppen.  

 

 

50/21 Opprettelse av nye utvalg 

 Utvalg i rullestolrugby:  

Leder: Erik Baret (NRF) 

Medlemmer: 

Ole Flote (Turnering / Oslo Rullestolrugby klubb) 

Jonny Grimestad (Oslo Rullestolrugby klubb) 

Gunhild Bottolfsen (Klassifisering / Oslo Rullestolrugby klubb) 

Jules Crossley-Nilsen (Bergen RK) 

Stine Therese Børstad (Bergen RK) 

Amund Hagejordet (Innlandet)  

Martin Farmen (Klyve IL) 

Jo Magnus Torvik (Trondheim RK) 

Bjarte Østebø (Kristiansand) 

Lars-Ivar Eilerås (Horten RK) 

Vedtak: Vedtatt 

 

Turneringsutvalget: 

Krissy: leder 



 
 

 

 

Karina 

Sigrid 

Thomas 

 

Vedtak: Vedtatt 

 

Dommerkomiteen 

Utsettes inntil videre.  

 

 

 

 

 

  

51/21 Sports konsulent 

Arbeidet med å få på plass en sportskonsulent er i gang:  

  Stillingen inkluderer: 

▪ Trener oppfølging 

▪ Talent Oppfølging 

▪ Link mellom junior og senior 

▪ Landslag systematisert (bygge grunnmur, kontrakter, dagbøker, delmål og 

hovedmål) 

▪ Forme rugbys relasjon til Olympia toppen 

▪ 20% stilling (Finansieres av alle prosjekter) 

▪ Mål: fulltidsstilling om 3 år 

 

Tatt til orientering 

 

 

52/21   Markedsplan og media content marketing plan 

Presentasjon av Markedsplan 2021 og 2022 og NRFs media content calendar 2021  

Bruke Content stadium maler vil presentere NRF enhetlig og profesjonelt, samt at 

klubbene får tilgang til samme maler (same prinsipp som #tryandstopus) 

E-rugby budsjett vil inntil videre dekker kostnaden for planlegging og 

implementering, mens utgiftene til Content Stadium blir dekket av prosjekter i 

avdeling 1 og danner støtte for klubb.  

 

Tatt til orientering 

 

53/21 Eventuelt       PT 

   

54/21  Videre møteplan       

   

   

  3. august 17.00-19.00 

  7.september 17-19.00 

   


