
 
 

 

 

        

 

Agenda styremøte nr 11-2021        

       Vår dato   Vår referanse 

       14.12.2021   NRF 11/21 

Referent   Møteleder 

Anne Cathrine Røste  Per Thorkildsen  NRF-møte nr. 11/21 

 

Innkalt:     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) 

 

Johan Bjørkevoll 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Møtested: Teams 

Møtedato/-tid: 14.12 2021 17.00-19.00 

 

AGENDA 

 

Faste saker 

 

97/21  Godkjenne innkalling og saksliste    PT 

 

98/21  Kommentar til protokollen     PT 

 

99/21  Runde rundt bordet       PT 

 

100/21  Økonomi       PT/EB/ACR 

 

 

Saker for NRF 11/21   

 

 

101/21 Budsjett 2022       Per/Erik/AC  

 



 
 

 

 

102/21 Orienteringssak om innvilget KUD tilskuddssøknad     EB 

EM Kvalik Rulle 2022        

   

  

103/21 Mandat for Bou- skal det endres?      LL 

  

 

104/21 Varsel fra Rugby League Norge      PT 

 

105/21 Eventuelt         PT 

 

   

106/21  Videre møteplan        PT 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

97/21  Godkjenning av innkalling og saksliste. 

 

 

Forslag til vedtak: Godkjent 

 

 

98/21  Kommentar til protokoller fra tidligere møter 

 

Forslag til vedtak:  

 

Ingen kommentar til tidligere protokoll. 

Vedtak: Godkjent 

Protokollen legges ut rugby.no, og oversendes kontrollkomiteen.  

 

 

 

99/21  Runde rundt bordet 

 

   

Per: Hektisk, årsmøte i Rugby Europe. Fikk bekreftet av damer 7s ikke rykker ned, 

søknad til World Rugby om Grant. 

Erik: Jobber med EM kvalik rulle søknad og tildeling.  

Vært på NRK lokalnyhetene Vestfold og Telemark 

Koblet på  NRF praktikant Diarmuid om Int. arr. 

Regnskap og budsjett 

Beredskapsutvalget 

Postmøte NIF 

Utviklingsplan og møte med RAIK og OLT Rulle landslag 

Martin Farmen viste frem rullestolrugby og organiserte aktivitet på LARS vintercamp 

Jeg var i Stavanger og holdt presentasjon om Rullestolrugby på LARS Rogaland 

Konferanse sammen med leder i Sandnes Rulle. 

Avholdt Bartekamp med U14 barna i Horten. 



 
 

 

 

Presentert første utkast av Rulleutviklingshåndboken i Pushing forward 

Utviklingsprosjektet med Jason Regier. 

 

 

Henrik: Møte med RDO og BoU, sendt utstyr til nye klubber 

Jules: Jobber med Region Vest, 15s kvinner 

Karina: BoU komite, Region Midt, spilt rullestolrugby, skal se på L1 Fair. Rent 

idrettslag. 

Håvard: Mye skolearbeid 

Leif: Mye rugbyleague aktivitet. Carl Fredrik er ansatt som prosjektleder i Rugby 

League rullestol. 

Sigrid: Jobber med å starte opp Region Midt. 

Johan Bjørkevoll: Jobber med kontroll av regnskap av NRF. Oppmuntrer å lage ppt 

som forklarer økonomien og hvilke midler som er brukt.  

 

Generalsekretærens rapport: 

Teampowered flere møter med World Rugby i forbindelse med kampanje og 

workshop, i tillegg har det vært Post og Post 3 rapportering til NIF.   

 

Status medlemmer i 2021: Totalt har vi 271 nye medlemmer i 2020. I følge 

KlubbAdmin har vi 1609 medlemmer totalt. 491 av disse er kvinner og vi har fått 104 

nye kvinnelige medlemmer i år.  

324 av våre medlemmer er under 19 år, her har rekruttert 94 nye medlemmer i år, 

hvorav 67 er under 12 år. 

Endelig rapport på medlemsmassen kommer når medlemstallene er bekreftet på 

medlemsregistreringen.   

 

 

100/21 Økonomi        PT/EB/ACR  

  

  

Forslag til vedtak: Tatt til orientering 

   

 

 

101/21 Budsjett 2022       Per/Erik/AC  

Fordeling er basert på tidligere fordelinger, vi skal få enda bedre grunnlag for 

fordeling mellom union/league. Dette skal sees på i februar.  

Klubbene må bli bedre til å legge inn riktig gren på sine utøvere for at vi kan få ut 

bedre tallgrunnlag i forhold til fordeling.  

 

 

102/21 Orienteringssak om innvilget KUD tilskuddssøknad     EB 

EM Kvalik Rulle 2022        

   

  

103/21 Mandat for BoU- skal det endres?      LL 

 Basert på vedtak 94/21 bør styret vurdere å endre mandatet til BoU-utvalget 

Bakgrunnen er at det ikke lenger fremstår som om BoU er ansvarlig for følgende 

arbeidsoppgaver: 

1. Ansvarlig for det strategiske barne- og ungdomsarbeidet 

2. Utarbeide felles regler for å spille kamp 

 

Alternativt er at styret endrer praksis og ikke ubegrunnet går inn og detaljstyrer 

pågående prosesser som er innenfor komiteens mandat og hvor frivillige bruker av sin 

private tid på vegne av fellesskapet.  



 
 

 

 

Vedtak: Mandatet står. Rapport på kontaktreglement fra trenerne skal legges 

frem på neste styremøte. 

 

 

104/21 Varsel om avtalebrudd      PT 

Fra Rugby League Norge: Vi er nylig informert om at Stavanger Rugby klubb 

dessverre ikke har mulighet til å spille League kommende sesong. Dette er en 

direkte konsekvens av endringer i seriespillet for Union. På grunn av økningen 

i antall kamper vil belastningen på spillerne bli for stor dersom klubben skal 

spille både Union og League.  

 

I punkt 4 i samarbeidsavtalen av 26.03.2020 forplikter styret i Norges Rugby 

Forbund seg til å sikre best mulig faglig- og aktivitetsmessig utvikling i hver 

gren/aktivitet. Da endringen i seriespillet for Union nå påvirker klubbenes 

mulighet til å spille begge grener er det vanskelig å se at Norges Rugby 

Forbund har handlet i tråd med sine forpliktelser etter samarbeidsavtalen.  

 

Av ulike årsaker har Norges Rugby Forbunds utvalg i Rugby League ikke 

kommet i gang med sitt arbeid i tilstrekkelig grad. For å kunne ivareta 

forpliktelsene etter samarbeidsavtalen er det nå svært viktig at dette arbeidet 

kommer i gang raskt. Det er også nødvendig med et møte for å avklare 

konsekvensene av avtalebruddet, og opprette en dialog om muligheten for en 

løsning til det beste for begge grener. Styret vil initiere et møte i utvalget så 

snart som mulig.  

 

Vedtak: For sesong 2023 settes det ned et felles turneringsutvalg. Styret 

ønsker at det skal sees på mandat og sammensetning av turneringsutvalget 

i 2022.  
 

 

105/21 Eventuelt         PT 

 

 

 

   

106/21  Videre møteplan        PT 

      

 

      

18. januar 2022 kl 17.00 -19.00 
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erik.baret@rugby.no

Sigrid Dyrkorn (19. apr. 2022 10:02 GMT+2)

sigrid.dyrkorn@rugby.no

Henrik Mærøe (19. apr. 2022 10:53 GMT+2)

henrik.maroe@rugby.no

Per Thorkildsen (19. apr. 2022 11:23 GMT+2)
Per Thorkildsen
per.thorkildsen@rugby.no

karina.breuer@rugby.no

Jules Crossley-Nilsen (19. apr. 2022 17:46 GMT+2)

jules.crossley-nilsen@rugby.no

Håvard Hansen (19. apr. 2022 19:07 GMT+2)
Håvard Hansen
haavard.hansen@rugby.no

Leif Larsen (26. apr. 2022 16:42 GMT+2)

leif.larsen@rugby.no
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