Agenda styremøte nr 2-2022
Vår dato
19.4.2022
Referent
Anne Cathrine Røste

Møteleder
Per Thorkildsen

Innkalt:
Per Thorkildsen (PT)
Erik Baret (EB)
Henrik Mærøe (HM)
Jules Crossley-Nilsen (JCN)
Karina Breuer (KB)
Leif Larsen (LL)
Sigrid Dyrkorn (SD)
Anne Cathrine Røste (ACR)

Vår referanse
NRF 2/22

NRF-møte nr. 2/22

Kopi til
Kontrollkomiteen

Møtested:

Teams

Møtedato/-tid:

19.4 2022 17.00-19.00

AGENDA
Faste saker
13/22

Godkjenne innkalling og saksliste

PT

14/22

Kommentar til protokollen

PT

15/22

Runde rundt bordet

PT

16/22

Økonomi

PT/EB/ACR

Saker for NRF 2/22

17/22

Budsjett Barne- og ungdomskomiteen

HM

18/22

Status EM Kvalik Rulle 2022

EB

19/22

Fratredelse av verv
Håvard Hansen har fratrådt sitt verv som styremedlem i NRF.

PT

20/21

Eventuelt

PT

21/21

Videre møteplan

PT

13/22

Godkjenning av innkalling og saksliste.

PT

Vedtak: Godkjent

14/22

Kommentar til protokoller fra tidligere møter

PT

Vedtak:
Protokoll leses etter styremøte.
Vedtak: Ikke godkjent
Protokollen legges ut rugby.no, og oversendes kontrollkomiteen, så snart den er
godkjent.

15/22

Runde rundt bordet

PT

Per: NM i Snørugby ble helt topp, mye aktivitet
Erik: EM-kvalik med påmelding 1. mai, jobber med landslaget som deltok i Egmont
Open plassering 8/8, men laget har god utvikling, planlegger NM-veka, Klyve IL har
vært i Sandnes, som er et nytt lag i NRF, planlegger skandinavisk samling i juli i
Skienparken, deltatt på workshop med ParaDigmeskiftet i NIF.
Henrik: Deltatt som frivillig på NM i snørugby, jobbet med handlingsplan og budsjett
for Barne- og ungdomskomiteen. Jobber med å skaffe rugbymål.
Jules: Jobber med turnering i Bergen, 15s kvinner, Region Vest, RDOs i Bergen,
jobber med klubben.
Karina: Strategiarbeid, barne- og ungdomsarbeid, klubbesøk Stavanger, blitt Manager
for Herrer XV og deltatt på trening. Jobber med landskamp Norge/Finland 7 mai.
Auksjonert bort landslagstøy.
Leif: Gjennomfører og planlegger aktivitet for barn og unge i og utenfor Norge. Ny
trener for 13s manns laget og årsmøtet for Rugby League Norge. Har fått egen bane i
Lillestrøm.

Sigrid: Startet Region Midt, registrert regionen i BRRG, jobbet med strategiplanen til
Bedre klubb.
Generalsekretærens rapport:
Endelig har vi kommet i gang med rugby igjen etter to år med delvis nedstenging! Det
er mye aktivitet og mye arbeid for å få sesongen i gang. Det har vært arrangert NM i
snørugby med stor suksess, i forkant av NM ble det holdt flere workshops i
TurneringsAdm og Solidsport.
EM i snørugby ble dessverre avlyst, som det første forbundet som måtte ta stilling til
deltagelse i Russland, så kan det i ettertid sees som en god beslutning.
8.mars hold leder av Region Øst og GS innlegg på Kvinnekonferansen til NIF og jeg
har også blitt invitert til å holde foredrag om hvordan NRF jobber med Post 3 for hele
organisasjonen.
Arbeid med digitalisering av forbundet fortsetter med fokus på CRM via Lime og
styreportal via Orgbrain. Det nye CRM systemet skal gjøre det enkelt for alle som er i
dialog med klubb å logge dette i system, slik at vi har historikk fra alle involverte,
også Idrettskretser.
NIF er også i gang med et nytt varslingssystem og GS har deltatt på kursing i det nye
systemet.
Det har også allerede blitt lagt ned en del arbeid i EM-kvalik, og forberedelser til
landskamp 7. mai og NM veka i Skien er i gang.
I forhold til kvinnerugby er 22 kvinner er i gang med utdanning, og alle nye deltagere
i programmet har blitt tildelt coach. Det er et spennende prosjekt, som vi har søkt
prosjektmidler til fra NIF.
Status klubber: Ålesund rugbyklubb er stiftet og Asker fleridrettslag har vedtatt på sitt
årsmøte å ta opp rugby som idrett.
Det har vært avholdt møter på alle strategiområder og arbeidet er litt forsinket grunnet
pandemien, men er ellers i god flyt.
Vi har også laget ny handlingsplan og beredskapsplan for Rent særforbund.

16/22

Økonomi

PT/EB/ACR

Vedtak: Tatt til orientering

17/22

Budsjett Barne- og ungdomskomiteen
Vedtak: Godkjent

HM

18/22

Status EM Kvalik Rulle 2022
Påmelding er ute,
Tatt til orientering

EB

19/22

Fratredelse av verv
Håvard Hansen har fratrådt sitt verv som styremedlem i NRF.
Leif Larsen rykker opp som styremedlem i NRF

PT

20/22

Eventuelt

PT

21/22

Videre møteplan

PT

31.mai kl 17.00 på Orgbrain
5.juli kl 17.00 på Orgbrain

Signatur:

Per Thorkildsen (1. jun. 2022 19:44 GMT+1)

E-post: per.thorkildsen@rugby.no
Signatur:

Jules Crossley-Nilsen (2. jun. 2022 12:59 GMT+2)

E-post: jules.crossley-nilsen@rugby.no
Signatur:

Erik Baret

Erik Baret (1. jun. 2022 17:32 GMT+2)

E-post: erik.baret@rugby.no
Signatur:

Henrik Mærøe (1. jun. 2022 18:24 GMT+2)

E-post: henrik.maroe@rugby.no
Signatur:
E-post: karina.breuer@rugby.no
Signatur:

Leif Larsen (26. jun. 2022 21:23 GMT+2)

E-post: leif.larsen@rugby.no
Signatur:

Sigrid Dyrkorn

Sigrid Dyrkorn (3. jun. 2022 11:39 GMT+2)

E-post: sigrid.dyrkorn@rugby.no

