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Norges Rugbyforbund
Protokoll fra Styremøte 6/2022 - Styremøte nr 9

Sted: C/o Idrettens Hus Ullevål, 0840 Oslo

Dato: 27. september 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) og Karina Breuer
(styremedlem)

Deltok ikke: Sigrid Dyrkorn (varamedlem)

Møteleder: Per Thorkildsen

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

1. Godkjenning av innkalling og agenda

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

Det ble fattet følgende vedtak:

Innkalling og agenda til styremøte, med tilhørende dokumentasjon godkjennes.

2. Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte

Protokoll fra forrige styremøte ble gjennomgått og godkjent etter en kort diskusjon.

Det ble fattet følgende vedtak:

Protokoll fra forrige styremøte godkjennes.

3. Runde rundt bordet

Styret gikk igjennom status i styrearbeidet, GS redegjorde for sitt arbeid.

4. Økonomi

Styret har tatt en gjennomgang av hele budsjettet pr avdeling og kommet frem til at avdeling 1 er som
budsjettert, avdeling 2 union ser ut til å gå noe over budsjett grunnet flytting av landskamp på grunn av
ekstraordinære kostnader, dommerkostnader er også høyere enn forventet, avdeling 3 ligger godt an, men vi
skal se etter budsjettet for EM-kvalik foreligger. 

5. Turneringsutvalget 2023

Turneringsutvalget i Union har hatt møte, rullestolrugby er også i gang med å planlegge neste sesong, league
har blitt bedt om å komme med sin terminliste. Regioner oppfordres til å sette opp ytterligere turneringer.  Styret
ser på forslag til nytt turneringsutvalg. 

6. EM- Kvalik evaluering

Flott arrangement, alt fungerte veldig bra. 

Det var enstemmighet i alle avstemningene.

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



Side 2 av 2

* * * * *

27. september 2022

Per Thorkildsen

625e6b2db353e9176511f8cd

Juliet C Crossley-Nilsen

625e6b2db353e9176511f8d8

Erik Baret

625e6b2eb353e9176511f8f9

Henrik Mærøe

625e6b2db353e9176511f8e3

Karina Breuer

625e6b2db353e9176511f8ee

Per Thorkildsen

2022-10-24 08:27 UTC

625e6b2db353e9176511f8cd

Juliet C Crossley-Nilsen

2022-10-06 12:24 UTC

625e6b2db353e9176511f8d8

Erik Baret

2022-10-25 14:44 UTC

625e6b2eb353e9176511f8f9

Henrik Mærøe

2022-09-29 14:39 UTC

625e6b2db353e9176511f8e3

Karina Breuer

2022-09-29 15:13 UTC

625e6b2db353e9176511f8ee


