
 
 

 

 

        

 

Referat styremøte nr 5-2021        

       Vår dato   Vår referanse 

       26.5.2021   NRF 5/21 

Referent   Møteleder 

Anne Cathrine Røste  Per Thorkildsen  NRF-møte nr. 5/21 

 

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: 26. mai 17.00-19.00 

 

AGENDA 

 

Faste saker 

 

30/21  Godkjenne innkalling og saksliste    PT 

 

31/21  Kommentar til protokollen     PT 

 

32/21  Runde rundt bordet       PT 

 

33/21  Økonomi      PT/EB/ACR 

 

34/21        Status Corona-situasjonen     PT 

 

Saker for NRF 5/21   

 

 

35/21 Kamp- og turningsregler for flagg og tatt for barn og unge. HM/LL/JCN  

 

36/21 Barne- og ungdomskomiteen     



 
 

 

 

37/21     Innkreving av medlemsavgift for Region Øst 

 

38/21 Disiplinærkomite 

 

39/21 Nedleggelse av Oslo Rugbykrets    ACR 

 

40/21 Nytt system for varsling     ACR 

 

40/21 Eventuelt       PT 

   

41/21  Videre møteplan      PT 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

30/21  Godkjenning av innkalling og saksliste. 

 

 

Vedtak: Godkjent 

 

 

31/21  Kommentar til protokoller fra tidligere møter 

 

Vedtak:  

 

Ingen kommentar til tidligere protokoll. 

Vedtak: Godkjent 

Protokollen legges ut rugby.no, og oversendes kontrollkomiteen.  

 

 

32/21  Runde rundt bordet 

 

 

   

Per: NIF, korona, landslaget 7s herrer trukket ut av 7s EM grunnet karantene 

bestemmelser 

Erik: Toppidrett samling, smittevernkurs, koronacup, smittevern, medlemsregistrering, 

onboardingsløsning 

Henrik: Klubbveilederutdanning, jobber med NMBUI og Yrjar IL, jobber m regionen 

Jules: Hvordan funger NRF, setter seg inn i jobben, NRF-e-sport, rugbyfestival i 

september, rullestolrugby, 15s kvinner 

Karina: Lede kvinnenettverket neste møte, rekruttering og mal for kundereisen 

Håvard: E-sport dagen. 

Leif: Mye aktivitet i Rugby League m strategiarbeid i tråd med NRF: Skal presenteres 

på årsmøtet til Rugby League Norge, og lokalt barn- og ungdom.  

Sigrid: 

 

Generalsekretærens rapport: 

Fokus har vært på Idrettsregistreringen. Medlemstallet for 2020 endte på 1211 og viser 



 
 

 

 

en nedgang på 7,6 prosent.  

Vekst i gruppen 6-12: 202 medlemmer 50 prosent økning 

Vekst i gruppen 13-19: 152 medlemmer 35 prosent økning 

Totalt sett en nedgang på 7,7 prosent (Fotball nedgang på 6,6) 

Når det gjelder kvinner: har medlemstallet holdt seg stabilt (+1) 343 medlemmer og 

andel kvinner i forbundet har økt fra 26 til 28 prosent.  

Ellers har det vært mye fokus på nettsider, Solidsport og #prøvogstopposs kampanjen. 

Nettsidene har fått en ny oppgradering i søkefunksjonene og klubbsider, samt at det er 

nå er flyt mellom Solidsport og nettsidene.  

Ellers jobber administrasjonen med E-sport og ungdoms event, trenerutvikling og 

utvikling av kvinnerugby sammen med utvalgene.  

Det jobbes også med en mal for rekruttering av nye medlemmer. 

 

Status sosiale medier: Instagram har gått opp til 1338 (3,5 prosent vekst siden januar) 

og det er fortsatt en økning siden desember, og en vekst på 8,6 prosent siden start av 

kampanjen.  (oktober1232 følgere), Mens vi nå har mistet følgere på Facebook siden 

januar 3436 (3476 januar følgere på Facebook,)  (oktober 3294) følgere på Facebook.  

 

Medlemsmassen: Vi ser en fortsatt nedgang i medlemsmassen. Nå har vi 1430 

registrerte medlemmer. Ifølge Klubb Admin har vi 1609 medlemmer totalt i fjor, 

Totalt har vi fått inn 80 nye medlemmer:  

 

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.  

 

 

 

 

 

33/21 Økonomi        PT/EB/ACR 

    

Vedtak: Tatt til orientering 

   

 

 

34/21        Status Corona-situasjonen     PT/ACR 

Hatt møte med generalsekretær og president i NIF. Mye jobb med landslagene. Rulle 

setter i gang topp.  

Det settes også i gang sommerskoler for barn og unge.  

  

35/21 Kamp- og turningsregler for flagg og tatt for barn og unge. HM/LL/JCN  

Saken er behandlet av Barne- og ungdomskomiteen som har kommet med følgende 

innstilling: 

Arbeidsgruppen fra BoU ønsker å oppdatere reglement for barn og unge: 

Fra Leif Larsen på vegne av Bou: Da opplever jeg at vi er ved veis ende i 

denne saken og at vi nå har etablert kamp- og turningsreglerregler for barn og 

unge for flagg og tatt. Dette er en viktig milepæl for at vi på tvers av aktiviteter 

skal kunne skape fellesarenaer for barn og unge hvor de kan ha det gøy med 

rugby ball med den hensikt å øke rekrutteringen til rugby. 

Vedtak: Vedtatt 
 



 
 

 

 

36/21  Barne- og ungdomskomiteen       HM/LL 

Styret innstiller følgende personer til å sitte i Barne-og ungdomskomiteen i neste 

periode:  

Skal vi ha eget ungdomsutvalg?  

Henrik Mærøe, Leif Larsen,  

HM sender inn forslag til personer til BOU.  

 

37/21    Innkreving av medlemsavgift for Region Øst    ACR 

Forslag til vedtak: NRF krever inn medlemsavgift for region øst samtidig med 

innkreving av medlemsavgift for NRF. Midlene går inn på eget prosjekt som 

disponeres av Region Øst. 

Klubbene innenfor region Øst for en faktura på 200. 

 

38/21 Disiplinærkomite 

 På Tinget ble det opprettet en disiplinærkomite 

 Som leder av disiplinærkomite ble valgt Jon Kittelsen. Valgt ved akklamasjon. 

Som medlemmer av disiplinærkomite ble valgt Lee Johnsen og Knut Ivar 

Brekk.  

 Styret må utnevne minimum 2 kvinner inn i komiteen for å opprettholde 

kjønnsbalansen i komiteen 

 Forslag til vedtak: Karina tar ansvaret for å finne kandidater.  

Tinget vedtok videre å utarbeide et nytt regelverk. 

 Forslag til vedtak: Håvard får ansvaret for dette arbeidet. 
 

39/21 Nedleggelse av Oslo Rugbykrets    ACR 

Vi viser til vedtak i sak 10 i protokoll fra kretstinget i Oslo Rugbykrets og ber med 

dette styret i Norges Rugbyforbund om å legge ned Oslo Rugbykrets så snart som 

mulig. 

Vedtak: Vedtatt, midlene overføres til Region Øst. 

 

40/21 Nytt system for varsling     ACR 

NIF har utarbeidet et nytt system for varsling. Kostnadene for NRF vil være på 1498 i 

2021. 

Vedtak: NRF støtter dette initiativet fra NIF.  

 

 

40/21 Eventuelt       PT 

   

41/21  Videre møteplan       

   

  28.juni 17.00-19.00 

  3. august 17.00-19.00 

 

      

 

 

 

 


