
Protokoll for Stiftelsesmøte NRF Region Midt 

Trondheim, 16.02.2022 

Sak l: Godkjenning av de stemmeberettigede 
Ti] stede: 16 stykker, hvorav 4 var godkjent som stemmeberettigede. 

Sak 2: Valg av dirigent(er) 
Trond Yngve Larsen ble valgt som dirigent. 

Sak 3: Valg av protokollfører(e) 
Sigrid Dyrkorn ble valgt som protokollfører. 

Sak 4: Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen 
Knut Ivar Brekk og Roy Halley ble valgt til å underskrive protokollen. 

Sak 5: Godkjenning av innkalling 
Innkallingen ble godkjent ved akklamasjon. 

Sak 6: Godkjenning av sakliste 
Sakslisten ble godkjent uten innsigelser. 

Sak 7: Godkjenning av forretningsorden 
Trond Yngve foreslo at man kan «unmute» seg/or åfå ordet og benytte Zoom-chattenfor 
korte endringsforslag. 
Forretningsorden ble godkjent ved akklamasjon. 

Sak 8: Behandling av forslag og saker 
Sak 8.1 Lov for Rugbyregion Midt 

Trond Yngve påpeker at loven som ble frem/agt på møtet er basert på en gamme/ mal, og må 
endres for å være i tråd med NJFs lovnorm. Dette er en formalitet og gjelder punkter om 
styresammensetning, kontrollutvalget og valgkomiteen. 
Geir Moholt fra Møre og Romsdal ldrettskrets ønsker å få opplyst den avsatte geografiske 
grensen som regionen omfatter. Karina Breuer opplyser at regionen består av fylkene 
Trøndelag og Møre og Romsdal. 

Forslag: styret gis mandat til å endre det som nå er i strid med N!Fs lovnorm. 
Loven ble vedtatt uten andre innsigelser. 

Sak 9: Fastsette medlemskontingent, eller gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter 
Forslag: medlemskontingent J 00 kr per klubb. 
Den foreslåtte medlemskontingenten ble vedtatt ved akklamasjon. 

Sakt 0: Vedta regionens budsjett 
Sigrid Dyrkorn opplyser om at dette er et enkelt budsjett som det er ment at regionstyret kan a 
videreutvikle. 
Geir Moholt kommer med en opplysning om at det finnes tilskuddsordninger for særkretser og 
regioner i Møre og Romsdal og Trøndelag Idrettskrets, men det fordrer at regionen 
representeres på ldrettskrettstinget. Han foreslår at styret oppnevner representanter til å 
delta på idrettskretsenes ting. Ståle Vaag Fra Trøndelag /drettskrets bekrefter at dette også 
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gjelder for Trøndelag Idrettskrets. 
Budsjettet ble vedtatt ved akklamasjon. 

Sak 11: Behandling av regionens organisasjonsplan 
Sigrid Dyrkorn opplyser om at regionsplanen er inspirert av organisasjonsplanen til NRF 

Region Øst. 
Organisasjonsplanen ble vedtatt ved akklamasjon. 

Sak12: Valg 
12.1 Valg styre: 

- Leder: Sigrid Dyrkorn (NTNUI) 

- Nestleder: Knut Ivar Brekk (TRK) 

- Styremedlem: Johnny lonut Carip (ÅRK) 

Vara: Lambertus van de Paal (TRK) 

Styret ble valgt stilling for stilling- først leder, deretter nestleder, videre styremedlem og 

vara - alle ble valgt ved akklamasjon. 

12.2 Valg av kontrollutvalg: 

Leder: Eline Stenwig (NTNUI/TRK) 

Medlem: Luca Krijger (NTNUI) 

Vara: Frank Kiriinya (TRK) 

Kontrollutvalget ble valgt stilling for stilling - først leder, deretter medlem og videre vara -

alle ble valgt ved akklamasjon. 

12.3 Valg av representanter til ting og møter i andre organisasjonsledd der idrettslaget har 
representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene 
Forslag: gi styretjul/makt til å oppnevne relevante representanter. 

Dette ble vedtatt ved akklamasjon. 

12.4 Valg av valgkomite: 
Leder: Karina Breuer (TRK) 

Medlem: Kasper Sørtun (NTNUI) 

Vara: Stephen Mwikaria (TRK) 

Valgkomiten ble valgt stilling for stilling - først leder, deretter medlem og videre vara - alle 

ble valgt ved akklamasjon. 

Roy Halley (NTNUI Rugby) Knut Ivar Brekk (TRK) 
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