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Norges Rugbyforbund
Styremøte 4/2022

Sted: Videomøte (Orgbrain)

Dato: 31. mai 2022, 17:00

Deltakere: Anne Cathrine Røste (daglig leder), Per Thorkildsen (styrets leder), Juliet C Crossley-Nilsen
(styrets nestleder), Erik Baret (styremedlem), Henrik Mærøe (styremedlem), Karina Breuer
(styremedlem), Leif Larsen (styremedlem) og Sigrid Dyrkorn (styremedlem)

Møteleder: Per Thorkildsen

Alle de formelle krav til innkalling og antall deltagere er oppfylt. Styrebehandlingen ble gjennomført som et
digitalt møte.

1. Godkjenning av innkalling

Innkalling til styremøte med tilhørende dokumentasjon ble lagt frem for godkjenning.

Følgende forslag ble enstemmig vedtatt:

Innkalling til styremøte godkjennes.

2. Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte

Følgende forslag ble stemt over og vedtatt:

Protokoller fra forrige styremøter godkjennes, med følgende endring
 i protokoll fra styremøte nr 1 er vedtatt:
Det skal legges til oppfølgingspunkt under eventuelt,  «Utarbeide innspill på sammensetning av
økonomiutvalget» 

Følgende stemte for forslaget: Per Thorkildsen, Juliet C Crossley-Nilsen, Erik Baret, Henrik Mærøe, Karina
Breuer, Sigrid Dyrkorn
Følgende avga ikke stemme: Leif Larsen

Dokumentet er signert med Orgbrain eSign
- en standard elektronisk signatur i samsvar
med EU-forordning 910/2014 (eIDAS).
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3. Runde rundt bordet

Erik: Jobber med Sandnes, som har startet opp ny klubb, NM-veka, Skandinavisk samling, samordnet
rapportering. Jobbet med Lars T om markedsføring om markedsføring av EM, jobber med å få med en
videregående skole for hjelp til markedsføring/ matlaging etc. Bistand TurneringsAdm, lisens, landskamp i
Horten. Deltatt på strategimøte paraidrett.
Jules: Kvinner 15s, møte med trenerne, neste samling er i Trondheim, Covid Manager landskamp, RDOs ,
Bergenhus har valgt å fusjonere med BRK. Rugbyfestival
Karina: Jobbet med landskamp i Horten, Stavanger i forbindelse med Norgescup, flere klubber i forbindelse med
lisens. planlagt klubbesøk med BRK, Blindern og Sagene
Leif: Arrangert årsmøte med Rugby League Norge, Anne Haigh fortsetter som president. Rugby League har fått
nye landslagstrener. Arrangerer tur med ungdom til England for å spille rugby. 
Sigrid: Innspurt på master, godkjent Region Midt i Brønnøysundregisteret og Frivillighetsregisteret. 
Henrik: Fått tak i rugbymål til NM, rigget om landskampen.
Per: Møte med styringsgruppen til Inkludering i NIF, arrangert landskamp
Anne Cathrine: Anlegg, nye mål på Voldsløkka og til NM-veka, Idrettsregistrering, lisens har vært prioritet i
perioden.
I tillegg fortsetter jobben med digitalisering av NRF: Styret er nå over på styringsportalen Orgbrain som sikrer
godt og enklere styrearbeid på en plattform som har: Videoløsning, dokumentarkiv og løsning for signering av
protokoller på et og samme sted. 
I juni kommer samhandlingssystemet Lime, som sikrer at all kommunikasjon med rugbyklubber, enten det er via
Idrettskrets i NIF, styremedlemmer eller administrasjon lagres på en forsvarlig og enkel måte. Verktøyet er
særlig nyttig for klubbutvikling. Det er NRF som har tatt initiativ til løsningen, som kommer til å rulles ut for hele
idretten i juni. GS sitter i arbeidsgruppen sammen med andre særforbund og NIF digital. 

4. Økonomi

Budsjett og regnskap ble tatt til etterretning av styret. 

5. Godkjenning av årsregnskapet 2021

Følgende forslag ble enstemmig vedtatt:

Årsregnskap for 2021 er godkjent

6. Medlemsrapportering 2021

Foreløpig status pr 31.5.
De fleste klubbene har nå rapportert inn om vi har pr 31.5. 1247 medlemmer. Det er 2 % vekst i forhold til 2020. 
Barn 6-12 nedgang 17,8 prosent
Ungdom 13-19 økt 34 prosent
Aldersgruppen: 20-25 økt 13,5 prosent
+25 er stabilt
Rullestolrugby 133 medlemmer pr 31.12
Antall kvinner har økt med 8 prosent. 

Styret diskuterte saken og det var enighet om å jobbe med videre med rekrutteringstiltak for forbundet slik at
målene i strategiplanen nås. Første milepel er 1500 medlemmer. Det var videre enighet om å jobbe videre med å
avdekke og jobbe med eventuell underrapportering i klubbene. 

7. Endring av XV regler for seriespill

Følgende forslag ble enstemmig vedtatt:

Vedtatt på mail. 
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8. Kjønnsbalanse i Norges Rugbyforbund

Følgende forslag ble enstemmig vedtatt:

Norges Rugbyforbund har jobbet med et lederprogram for alle kvinnelige ledere i forbundet, i år er det også
fokus på utdanning av kvinnelige trenere. 

Dette prosjektet har mottatt midler fra NIF.

Målet for perioden 2022-2023 er å ha en kjønnsbalanse på 40 prosent på styrenivå, i komiteer, blant dommere
og trenere.

Tiltak: Start av 15s som vil øke entusiasme og trekke flere kvinnelige spillere inn i NRF. 

Tiltak: Teampowered, utdanning/ lederkompetanse for kvinnenettverk

Tiltak: Vi tar sikte på å utdanne minimum 10 kvinnelige trenere gjennom et trener program, slik at der etter
endt kurs har fullført kompetanse i Trener 1. Målet for perioden 2022-2023er å ha en kjønnsbalanse på 40
prosent på styrenivå, i komiteer, blant dommere og trenere.

9. Reglement for tatt

Følgende forslag ble enstemmig vedtatt:

Vedtak: Karina og Henrik utarbeider et forslag som sendes til styret og skal godkjennes innen 6.juni kl. 23:59.

10. Økonomiutvalget

Saken er diskutert i styret. Styret har tidligere vedtatt et mandat for økonomiutvalget som legges ved saken. 

11. Infosak: Innvilget tilskudd fra NIF til utstyr Paraidrett.

Styret tok saken til etterretning. 

12. Eventuelt

Søknad om tilskudd til reise til utlandet er ikke støttet av Barne- og ungdomsutvalget grunnet at den ikke er i
tråd med NRFs sin strategi. 
Leif Larsen stiller seg ikke bak dette. 

Følgende forslag ble enstemmig vedtatt:

Kontaktreglement skal utarbeides av Barne- og ungdomskomiteen basert på internasjonalt reglement. 

13. Møtekalender 2022

Neste styremøter:
5.juli 2022  17.00-19.00
9. august 2022 17.00-19.00

* * * * *

31. mai 2022
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Per Thorkildsen

625e6b2db353e9176511f8cd

Juliet C Crossley-Nilsen

625e6b2db353e9176511f8d8

Erik Baret

625e6b2eb353e9176511f8f9

Henrik Mærøe

625e6b2db353e9176511f8e3

Karina Breuer

625e6b2db353e9176511f8ee

Leif Larsen

625e6b5fb353e9176511fa1a

Sigrid Dyrkorn

625e6b9f64cad417271d3ec9

Per Thorkildsen

2022-06-10 19:47 UTC

625e6b2db353e9176511f8cd

Juliet C Crossley-Nilsen

2022-06-26 16:44 UTC

625e6b2db353e9176511f8d8

Erik Baret

2022-06-03 14:05 UTC

625e6b2eb353e9176511f8f9

Henrik Mærøe

2022-06-10 13:42 UTC

625e6b2db353e9176511f8e3

Karina Breuer

2022-06-05 15:33 UTC

625e6b2db353e9176511f8ee

Leif Larsen

2022-07-20 15:22 UTC

625e6b5fb353e9176511fa1a

Sigrid Dyrkorn

2022-06-06 22:47 UTC

625e6b9f64cad417271d3ec9


