Referat styremøte nr 10-2021
Vår dato
16.10.2021
Referent
Anne Cathrine Røste

Møteleder
Per Thorkildsen

Tilstede:
Per Thorkildsen (PT)
Erik Baret (EB)
Henrik Mærøe (HM)
Jules Crossley-Nilsen (JCN)
Karina Breuer (KB)
Håvard Hansen (HH)
Sigrid Dyrkorn (SD)
Anne Cathrine Røste (ACR)

Vår referanse
NRF 10/21

NRF-møte nr. 10/21

Kopi til
Kontrollkomiteen

Ikke tilstede:
Leif Larsen (LL)

Møtested:
Møtedato/-tid:

Teams
16.10 2021 17.00-19.00

AGENDA
Faste saker
85/21

Godkjenne innkalling og saksliste

PT

86/21

Kommentar til protokollen

PT

87/21

Runde rundt bordet

PT

88/21

Økonomi

PT/EB/ACR

Saker for NRF 10/21

89/21

Rullestolrugby

i NRF

90/21

Utvalg i Rugby league

LL/PT

91/21

Opprettelse av Region Vest

JCN

92/21

Opprettelse av Region Midt
KB/SD

93/21

Konkurranseregler og former for barn og unge

LL/HH/PT

94/21

Nytt medlem til disiplinærutvalget

KB

95/21

Eventuelt

PT

96/21

Videre møteplan

PT

85/21

Godkjenning av innkalling og saksliste.

Vedtak: Godkjent

86/21

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

Erik/AC

87/21

Runde rundt bordet

Per: World Rugby rapportering og årsmøter i World Rugby og Rugby Europe.
Tilsatt Anna Michaelsen som Manager for rugby 7. Annonsert etter
landslagstrener for 15s herrer.
Erik: Post 2 og post 3 rapportering, rullestolrugby serier og annen aktivitet.
Streaming: Passer på å få streamet så mye som mulig. Ny gruppe i Sandnes
med utstyr fra Stavanger.
Henrik: Landskap på Bislett, levert utstyr til Studentspretten og følger opp
klubben, ny klubb i Ålesund. Komitearbeid i Barne- og ungdomskomiteen.
Jules: 15s kvinnerugby, jobber med #teampowered, involvert i rullestolrugby i
Bergen; jobber med inkludering gående/rullende.
Karina: Covid Manager på landskampen, hjulpet med å arrangere 15s kvinner,
jobbet med å få klubber inn i medlemssystemet, men det er noen klubber som
ligger i «dvale». Prøvet rullestolrugby selv, jobber med inkludering
gående/rullende. Turneringsutvalget, vært med å sette opp sesong.
Håvard: Spilt landskamp, skal jobbe med ungdomsidrett fremover.
Sigrid: Oppstart av Ålesund Rugbyklubb, vært med på seminar fra World
Rugby.
Leif: Fraværende
Generalsekretærens rapport:
Fokus på medlemsutvikling i NRF: Medlemstallet er på ca 1500 og viser 35 %
prosent vekst fra i fjor, men vi ser at noen klubber ved stikkprøver ikke har
ryddet i listene, noe som kan påvirke medlemstallet. Flere klubber har ikke
knyttet seg til KlubbAdmin eller annet godkjent medlemssystem.
Nye klubber er i ferd med å starte opp, vi har startet opp rugby i Ålesund og
Sogndal og flere klubber er på vei inn.
Ellers har alle jobbet mye med landskampen, som var en stor suksess tross
resultatet.
Teampowered begynner å ta form og det er fokus på kvinnerugby i ulike fora,
som hos trenerne og markedsføringskampanjen har startet opp: Kampanjen fra
World Rugby #teampowered har så vidt startet opp og Norge er med i videoer
fra 3. desember.
Post 2 og post 3: Vi må bli sterkere på Ungdomsidrett og jobber med plan for
dette, vi trenger også å synliggjøre det gode arbeidet på rullestolrugby bedre.

88/21

Økonomi
PT/EB/ACR
Overskudd på avdeling 3, mangler noe bilag ut, som gjør at overskuddet går
betraktelig ned.

Det blir noe overskudd i 2021 som skal brukes på aktivitet i 2022.
Vedtak: Tatt til orientering

89/21

Rullestolrugby
i NRF
Erik/AC
Sak:
Formelt vedtak om at NRF tar ansvar for Paraidrett.
Foranledningen til dette vedtakets nødvendighet, er at det ikke har latt seg
gjøre å oppdrive lignende vedtak i etterkant av signert avtale mellom NIF, NFI
og NRF datert 10. Januar 2007.
Plan for paraidrett i tingperioden legges som vedlegg til strategiplan, som
allerede inneholder tiltak for paraidretten, men er ytterligere spesifisert i
tillegget.
Vedtak: NRF tar ansvar for Paraidretten i forhold til vedtak 1. Januar 2007 og
signert avtale mellom NIF, NFI og NRF datert 10. Januar 2007.
Styret skal fokusere på tiltak skissert i strategiplan for paraidrett i tingperioden.

90/21

Utvalg i Rugby league
LL/PT
Vedtak:
Leder: Anne Haigh og medlem Erik Schou.
Adm. inviteres til styringsgruppens møter og arbeidsgruppen har tett dialog
med Leif Larsen som internt i styret har ansvaret for league.
GS og president har møterett på møter i utvalget, andre styremedlemmer i NRF
kalles inn etter behov. Utvalget har ansvar for å utarbeide budsjett for avdeling
4, som sendes styret til forslag til vedtak. Budsjettet skal følge strategiplan til
NRF og innenfor de rammene styret i NRF vedtar.
Utvalget har også ansvar for å utarbeide forslag til terminliste og opprette
kontakt med turneringsutvalget i union for utarbeidelse av terminliste for NRF
som skal sendes til vedtak i NRFs styret.
Referat fra møtene legges ut på rugby.no
Utvalgets mandat baseres på samarbeidsavtale mellom Norges Rugbyforbund
(NRF) og Rugby League Norge (RLN).

91/21

Opprettelse av Region Vest
JCN
Jobber med å snakke med klubbene. Det er viktig å få regionen formelt på
plass i forhold til NRFs jobbing med barneidrettsbestemmelsene.
Regionen må formelt opprettes før neste sesong.

92/21

Opprettelse Region Midt
KB/SD
Jobber med klubbene. Det kalles inn til et stiftelsesmøte med klubbene i
regionen. Region Øst kontaktes for bistand.

93/21

Nytt medlem til disiplinærutvalget
KB
Line Fischer Østlyng sitter både i valgkomite og disiplinærutvalg. Hun har nå

trukket seg fra vervet i disiplinærkomiteen etter å ha blitt gjort oppmerksom på
NRFs lov §15 (6)
Vedtak:
Nytt medlem Rebecka May Lund fra Sagene går inn i utvalget.

94/21

Konkurranseregler og former for barn og unge
LL/HH/PT
Mye fokus på kontaktregler i Barne- og ungdomskomite. Dette reflekterer ikke
vår strategi som er vedtatt på tinget, der det er bestemt at det skal fokusere på
flagg/ tatt.
Kontakt bør være en gradvis prosess, og dette må også gjenspeiles i
trenerutdanning.
Når skal kontakt introduseres i Norge og hvilket reglement skal de spille etter?

Det skal settes opp et utvalg som ser nærmere på reglementet barn/ ungdom,
nedsatt av styret. Utvalget skal bestå av Karl og RDOs i NRF.

95/21

Eventuelt
SD/PT
Krav til medisinsk ansvarlig på arrangement. Vi må ha førstehjelp til stede på
kamp/ turneringer.
Krav til 1.hjelp: Se nærmere på dette.

96/21

Videre møteplan
14. desember kl 17.00
15. 16. januar 2022 kl 12.00

PT
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