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NORGES  

RUGBYFORBUND 

Region Øst 

  
 

Sted: Zoom, søndag 30. mai. 2021 

 

Tilstede: Zunaira Z. Bhutta, David Gould, Petter Mathisen & Marita Evjen.   

 

 

 

Sak 1:  

 

Protokollen fra første møte må signeres og sendes til kontrollkomitéen.  

 

Sak 2: Runde rundt bordet. 

 

David G: I det siste har han brukt tiden på å få klubbledere til å delta/være på Spond. Mangler 

fremdeles noen der. Håper på at flere kan hjelpe til med dette.  

David og Petter har også hatt oppstartsmøte med Fredrikstad Rugbyklubb, og hjulpet med dette.  

 

Petter M: Har startet med å se på turneringsreglement og har begynt å skrive litt på det. Grunnet 

Covid-19 situasjonen er det ikke mulig å vite med sikkerhet når vi kan har touch eller full-kontakt. 

Planen er å ha reglementet ferdige slik at NRF kan godkjenne dette.  

 

Mayken R.S: Hun er for tiden på ferie; men hun har jobbet noe med markedsføringen og promotering.  

 

Sak 3: Medlemskontingent 

 

Spørsmål fra NRF ang medlemskontingent. Når NRF sender ut medlemskontingent til klubbene, var 

spørsmålet om de skulle sende ut både for NRF og for Region Øst samtidig. Slik at de klubbene som 
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tilhører Region Øst skal betale to (2) kontingenter samtidig til NRF og deretter blir den summen som 

skal til Region Øst satt over på vårt ”Budsjett”/konto.  Forbundet vil sende ut vår kontingent.  

 

Sak 4: Trello 

 

Styret skal bruke Trello for å sette opp og gjennomføre oppgaver tilknyttet arbeid i styret.  

 

Sak 5: Turneringer/sesongstart  

 

Oslo har (i forbindelse med covid-19) egne regler, mens resten av regionen følger de nasjonale 

reglene. Det er dermed ikke sikkert at det åpner opp for aktivitet samtidig i Oslo og resten av regionen. 

Basert på regjeringens/ Oslos tiltak er det NIF som beslutter hva som er lov og ikke. For Rugby er 

gjenåpning delt inn i faser. Vi befinner oss for tiden i fase 2; man kan trene opp til 20 personer, uten 

kontakt.  

 

Forbundet har planer om å starte med Norgescup i 7´s så fort dette skal være lov. Fremdeles usikkerhet 

på når dette blir, samtidig som litt av utfordringer blir at ingen klubber har hatt lov til å trene samlet og 

med kontakt. Dermed må man beregne 3-4 uker etter åpning av samfunnet med å arrangere 

turneringer.  

 

Region Øst ønsker å sette 1. August som åpningen av sesongen, med forbehold om endringer som 

følge av covid-19.  

 

Sak 6: Klubbleder informasjon/klubbsamling.  

 

For å holde klubbene informert om hva som skjer bør vi ha et digitalt møte (i første omgang). Da 

bruker vi også muligheten til å tilby hjelp til klubbene med det de måtte trenge: trenerkurs, Klubb-

Admin osv. I tillegg vil vi ha en liten introduksjon til hvem Region Øst er og hva vi gjør, slik at vi 

bedre kan styrke rugby-tilbudet hos våre klubber.  

 

Sak 7: Prokura 

 

Det er blitt bestemt at kollektivt Prokura er gitt til leder: Zunaira Zulfiqar Bhutta og nestleder: David 

Gould i Region Øst Rugby.  
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Region Øst har i blitt enige om at følgende:  

 

Signaturfullmakt gis til Leder og nestleder.  

Prokura er gitt til Leder og nestleder.  

Leder: Zunaira Zulfiqar Bhutta  

Nestleder: David Gould. 

 

Sak 8: Komité 

 

Styret har fordelt de forskjellige komiteene mellom seg og det jobbes kontinuerlig med utviklingen av 

disse.  
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