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Norges Rugbyforbund
Protokoll fra Styremøte 7/2022 - Styremøte nr 7

Sted: Orgbrain

Dato: 1. november 2022, 17:00

Deltakere: Anne Cathrine Røste (daglig leder), Per Thorkildsen (styrets leder), Juliet C Crossley-Nilsen
(styrets nestleder), Henrik Mærøe (styremedlem) and Karina Breuer (styremedlem)

Deltok ikke: Sigrid Dyrkorn (varamedlem) and Erik Baret (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 og agenda

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

Det ble fattet følgende vedtak:

Innkalling og agenda til styremøtet, med tilhørende dokumenter 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/ strategiplan

Erik: Jobbet med EM-kvalik og etterarbeid. Møte med Fritidsparken /evaluering. I forhold til økonomien
forhandles det om regningen. har vært med på VM i Danmark, statistikk på kampene. Utvalget til WWR i forhold
til trenerutdanning. 

Henrik: Deltatt som styremedlem på 15s NM. 

Jules: Deltok med kvinner 15s kvinner til Sverige. Holder på med å arrangere dommerkurs i Region Vest. 
Karina: Landskamp i Helsinki. 
Per: Møter med alle landslagene og jobber med et god plan for økonomi for landslagene i 2023. Søknad sendt til
World Rugby for grant i 2023. Mottatt billetter til VM i Frankrike, ca 380 billetter. 
Anne Cathrine: Nettsiden - ny leverandør på drift, jobber med annonsering, Rugby Europe-utdanning  Prøv og
stopp oss prosjektet

4. Økonomi

Avdeling 1 går som planlagt, avdeling 2 går litt over budsjett, årsak er flytting av landskamp, manglende
innbetalinger fra klubber inn i TurneringsAdm, League går etter budsjett. Avdeling 3 rulle: EM  Jobber med å få
ned regningen fra Skienshallen, men det ser ut som arrangementet vil gå med underskudd. 

GS + President blir med på møtet med Skienshallen, det tas kontakt med Fylkeskommunen, og ser på salg av
gulv. 
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5. Turneringsutvalget

Saken utsettes. Styret gjør en evaluering etter at turneringsutvalget har gitt sin innstilling til terminlisten. 

6. Trenerattest

Alle med krav om politiattest skal ha trenerattesten. Alle som er under utdanning skal ta trenerattest. Vi
anbefaler alle trenere å ta attesten. 

7. Dato for ledersamling/Ting 2023

Ledersamling hybrid kun 1 dag, ting skal være digitalt. 

8. Eventuelt

9. Neste møter

Ekstraordinært styremøte 8. november tirsdag 17.00

6.desember kl 17.00

Det var enstemmighet i alle avstemningene.

* * * * *
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