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Referat
Faste saker
64/21

Godkjenne innkalling og saksliste

PT

65/21

Kommentar til protokollen

PT

66/21

Runde rundt bordet

PT

67/21

Økonomi

68/21

Status Corona-situasjonen

PT/EB/ACR
PT

Saker for NRF 8/21

69/21

Presentasjon av Idrettens Styringsbarometer

PT/ACR/KV

70/21

Nytt reglement

LL

71/21

Nytt disiplinærreglement

HH/ACR

72/21

Opprettelse av nytt utvalg i League

LL

73/21

Prosjekt for innvandrerjenter i rugby

ACR

74/21

Eventuelt

PT

75/21

Videre møteplan

PT

64/21

Godkjenning av innkalling og saksliste.

Vedtak: Godkjent

65/21

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

66/21

Runde rundt bordet

Per: Startet med arbeid med World Rugby Grant i 2022. De norske jentene rykker
ikke ned! Satt i gang med arbeidet med sportssjefen. Jobber med landslag og covid-19.
Erik: Etablering av treningstilbud i Sandnes gjennom et handicapidrettslag. Bistått
klubbene med å melde på lag i TA. Jobbet med EM 2022, samtale med ny sportssjef
for plan, bistått NRK i forhold til Paralympics. Vært på med på møte i Oslo
rullestolrugby klubb.
Henrik: Positivt med touchturnering i Horten og Fredrikstad, mange nye klubber.
Jobber med nye klubber. Klubbveiledersamling, straks klar med utdanning, skal ha
rugbytrening på denne samlingen.
Jules: Mye aktivitet i Bergen, 15s og 7s i Bergen. Var i Stavanger i helgen for å starte
opp arbeidet vedrørende region. Har startet opp rullestolrugby. 15s kvinner er i ferd
med å starte opp. Rugbyfestival skal være 7. mai i 2022.

Karina: Startet opp #Teampowered gruppe for alle jenter/ damer som spiller rugby.
Jobber med å arrangere kamper, og er involvert i 15s samling for kvinner i oktober. Er
med i prosjektgruppen for ledernettverk for kvinner.
Rugbyaktivitet fra 0- 100.
Jobber med medlemsguide.
Håvard: Har jobbet videre med disiplinærreglementet.
Leif: Deltatt med barnelag i kamper Region øst, dømt et par kamper. Forsøkt på fysisk
kontakt for barn.
Sigrid: Jobber med ny klubben i Ålesund
Generalsekretærens rapport:
Søknad til Dam vedr Rugby for innvandrerjenter er levert, prosjektet vil være en viktig
del av #Teampowered som starter opp i høst og vil overta for kampanjen
#tryandstopus.
Totalt 96 nye medlemmer i august,16 av disse er under 19, 18 kvinner. I september vil
vi hovedsakelig fokusere markedsaktiviteter på primærmålgruppe for å få tilbake
medlemmer som har forsvunnet i løpet av pandemien.
Nye maler er på plass, slik at vi blant annet får profilert spillere, kamper og
kampresultat. Klubbene skal også få tilgang til den nye plattformen, slik at NRF
fremstår samlet og profesjonelt på sosiale medier.
Både streaming av kamper og TurneringsAdm fungerer etter planen. TA hjelper
spillerne å være registrert i riktig klubb med rett lisens og det har vært mange
henvendelser i forhold til overganger og lisens til forbundet. Min Rugbyappen gjør
også at arrangører kan ha god kontroll på at alle spiller med lisens, da denne kan
fremvises på stedet.
Det er god flyt i kamper, selv om en kamp måtte avlyses på grunn av smitteutbrudd av
Covid-19 i et av lagene. Plan vedrørende landskamp 23. oktober begynner også å ta
form, og mange er involvert i planleggingen som vil bli streamet av et profesjonelt
TV-team. Det er mange aktiviteter som skal skje denne helgen: Både finale 7s
kvinner, juniorkamper og første nasjonale 15s samling for kvinner er også på planen.
Et nytt disiplinærreglement er utarbeidet i samarbeid med Håvard, dokumentet har
vært på høring, samt vi har hatt en gjennomgang av juridisk avdeling i NIF vedr
samsvar med NIFs lov og ordbruk i reglementet.
Andre aktiviteter: Det har vært arrangert workshop i Solidsport, slik at klubbene skal
være klar for sesongen, ansvarlig for kvinnerugby i Danmark har holdt workshop for
#prøvogstopposs -kvinnenettverket i rugby. Det har også vært møte i prosjektgruppen
og sendt ut ny spørreundersøkelse i nettverket.
I Coaches Development Forum har det vært avholdt møte om skadeforebygging og
andre viktige temaer i forbindelse med oppstart.

67/21

Økonomi
Tatt til orientering

PT/EB/ACR

68/21

Status Corona-situasjonen
PT/EB/ACR
Vi er i gang med sesongen, et smitteutbrudd i et av lagene medførte en kansellert
kamp. Det er opprettet dialog med danske landslaget i forhold til landskamp 23.
oktober og håndtering av denne.
Landslaget ble testet før samling.

69/21

Presentasjon av Idrettens Styringsbarometer
PT/ACR/KV
Kari Vanebo fra kompetanseavdelingen i NIF kommer og presenterer resultatene fra
styringsbarometeret til NIF.
Kort oppsummering av lederkurs og tiltak i forbindelse med dette.

70/21

Nye reglement
LL
Oppfølging av sak 60/21 fra forrige styremøte:
Reglementet skal være på norsk og engelsk og reglementet er godkjent til bruk frem
til neste styremøte. Leif legger frem et forslag.
Reglementet for kontakt u/18 har vært sendt ut på høring, og ligger tilgjengelig på
nettsiden, ingen høringsforslag mottatt.

71/21

Nytt disiplinærreglement
HH/ACR
Nytt disiplinærreglement har vært ute på høring og at det har kommet inn mange
innspill. Alle høringsinnspillene er tilgjengelig på Trello.
Flere av innspillene er innlemmet i det endelige forslaget som også har vært til
gjennomgang i NIF.
Disiplinærkomiteen har kommet med forslag om et vedlegg til dokumentet, som er
vedlagt. Dette dokumentet krever ytterligere oversettelse og tilrettelegging.
Forslag til vedtak: Disiplinærreglementet vedtas. Vedlegget sendes til
disiplinærutvalget for gjennomgang og uttalelse.

72/21

Opprettelse av nytt utvalg i League

73/21

Prosjekt for innvandrerjenter i rugby
ACR
Prosjektgruppen har levert søknad for 2022-2025 til Dam. Prosjektet er en viktig del
av prosjektet #Teampowered som vil starte med aktiviteter allerede i høst.

74/21

Eventuelt
Invitere til klubbledersamling. Åpen time med styret i NRF 19.15

75/21

Videre møteplan
12.oktober 17.00 – 19.00

LL

PT
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