Styremøte NRF 1 - 2014
Sted: Ullevål
Dato: 24/01-14
Tid: 18:00-21.00
Deltagere: Johan Bjørkevoll (President), Gavin Collins (Visepresident), Patience Allen (Styremedlem),
Kirsten Redmond (Styremedlem), Kristina Ruffles (Styremedlem), Simon Ferrington (Styremedlem), Elisabeth
Berentzen (General Sekretær), Jose Polo (Utviklingsansvarlig),
Forfall: Erik Baret (Styremedlem), Joakim Jaksland (Styremedlem), Kevin Tobin (Styremedlem)
Referent: Elisabeth Berentzen
Sak 01/14:

Økonomisk Raport 2013
Bingo inntekt kom ikke som forventet i 2013. Etter å ha vært i kontakt med Lotteritilsynet
ble det klart at partneren til NRF var konkurs. Ikke mye som kan gjøres for 2013, men
Elisabeth sjekker muligheter for nye partnere etter Idrettsregistreringen er fullført.
League følger ikke planer og tidsfrister fra styret. Kontribuerer ikke noe til admin, selv om de
tar mye tid fra GS & TD.
Samarbeidet med managerene må forbedre seg. Problemer med budsjettet ikke blir
overholdt, dårlig med kommunikasjon til styret, bruker AMEX istedenfor å bruke tid på å
finne billige biletter, velger lettvinte & dyre alternativer. Har ikke fått noen konsekvenser,
men må endres på for 2014.
Juniorlaget for menn brukte 1/4 av busjettet for en tur til Sverige.
Quad brukte 50 000,- like før slutten av året. Bruker også tid av GS & TD, men har ikke noen
støtte til NRF. Ikke hatt noe landslag i 2013.
Bruker fremdeles for mye penger på regnskap. Må forbedre arbeidsmetodene.
Forsikring; vi taper omtrent 10 000,- hvert år på forsikring. Vi betaler som forbund for flere
enn det som spillerene betaler inn til oss.
Vedtak:
 League må følges opp tettere, jobbe for å få en manager som er ansatt av NRF.
 NRF ferdigstille manualer for managere, må utdanne frivillige bedre. Managere må
ha kredittkort, kunne booke flyturer, lage og følge budsjetter. Managere bør også
bruke forskudd muligheten.
 Jose jobber med Skandinavisk samarbeid. Alle land må ta sin del.
 Quad, League og GAA, må betale sin del av administrasjon utgiftene.
 Elisabeth jobber forbedre prosedyrer for å kutte arbeidstiden til Arnstein.
 Elisabeth & Jose forbreder et alternativ for forsikring/lisens til neste styremøte.

Sak 02/14:

Budsjett
Forslag til budsjett ble gjennomgått. Diskusjon om landslag og støtte som ikke krever noe
tilbake. Må finne en måte å utfordre lagene til å søke egen støtte. Forslag om ta bort noe av
det som er satt av i posten til landslagene, for å gi lagene krone for krone på inntekt som de
skaffer selv. Opp til en grense, som ble foreslått til samme summen som blir redusert fra
budsjettet.
Vedtak:
Inntekt fra Bingo settes ikke inn på budsjettet, siden det ikke er garantert inntekt. NRF vil
likevel forsøke å finne ny partner for fremtiden.

Nasjonallag post for Quad går ut, da de ikke har et landslag som er aktivt.
Ta i bruk den foreslåtte modellen for støtte til landslagene. Budsjettet blir redusert, men de
kan få full pott ved å skaffe egne midler.
Sak 03/14:

Idrettsregistrering
Elisabeth informerte om tall sålangt. Klubber sene med rapportering.
Vedtak: Elisabeth fortsetter å purre på medlemmene.

Sak 04/14:

Kalender 2014
Herrer XV har hatt utfordringer I 2013 med å stille nok lag til serien. Ble diskuter om det
skal spilles XV eller skal det settes opp alternative for å utvikle sporten. Dersom man noen år
fokuserer på utvikling av sporten kan det være aktuelt å stemme over dette på Årstinget.
Ikke noen konsekvens om å trekke landslaget fra XV serien I forhold til FIRA & IRB, dersom
målet er utvikling. Dette er noe å tenke på fremover, men ikke for årets ting.
Dommere; vi har ikke nok dommere. For mye jobb og press på de som er. Diskusjon om
hvordan vi kan forbedre kampdagen deres, og metoder som vi kan bruke for å belønne de.
Severine har uttrykt ønske om høyere budsjett for dommere til utstyr som kan hjelpe de I
jobben. Forslag; nettbrett som de kan bruke til å registrere spillerlister og sende rapporter
med en gang, gavekort etter sesong basert på antall kamper. Lisens system vil gjøre jobben
enklere for dommerne.
Uenighet med League om kalenderen.
Vedtak:
Tatt til orientering. NRF setter mål for lagene og konsekvenser om de ikke nås. Og bonus om
de nås. Dersom lag vinner pengepremier så får laget dette lagt til sitt budsjett.
NRF må utdanne flere dommere. Finne et system for belønning.
Elisabeth sjekker penger for IT & admin, sender oppdatering for IR.

Sak 05/14: EM
Gavin og Krissy oppdaterte styret om status.
Simon presenterte forslag for å markedsføre rugby i Norge som en del av EM gjennom
profesjonelt byrå, for å få best mulig utnytte av turneringen. PR selskapet Geelmuyden og
kiese forespeilet muligheten for å få 10 % økning i medlemsanntall, 185 hrs PR i media over
5 måneder. Kost 150 000,- PR selskapet, skal skape og kontrollere hva som skjer i media.
Styret positive, men ville ha bedre definert hva NRF vil sitte igjen med i etterkant.
Vedtak: Styret skal finne 150000,- dersom Simon kommer tilbake med spesifikke målbare
kriterie for suksess. Følges opp på neste styremøte.
Sak 06/14:

Styremøte referat 2013
Signert av styremedlemmer som var tilstede.
Vedtak: Tatt til orientering, Elisabeth tar ansvar med å få de signert.

Sak 07/14:

Code of Conduct
Krissy informerte om status. Antidoping kommer. Jose og Severine holder hvert sitt innlegg.
20 påmeldte, og det fra 10 forskjellige klubber. Ellers alt klart for forumet.
Vedtak: Tatt til orientering

Sak 08/14: HR
Krissy; kan ikke sitte på styret samtidig som hun blir en ansatt i NRF.
Sue; styret trenger med informasjon om aktivitetene. Diskusjon om hvor lenge prosjektet
skal fortsette.
Valgkomiteen; usikker på hva de skal gjøre, lener seg på GS til å finne ut av lovverk etc.
Vedtak:
Krissy får permisjon fra styret, for å jobbe med EM i perioden 01. februar -15. juni.
Krissy får lønn/betaling fra Bergen som får penger fra NRF. NRF betaler en sum til BRK i
prosjektstøtte. Krissy finner ut fra Erik hvordan det ble gjort for extrastiftelsen.
Prosjekt Rio får støtte frem til 01. mars 2014.
Styremedlemmer som ønsker å ta gjenvalg må selv kontakte valgkomiteen.

Sak 06/14: Prosjekt Rio
Delvis vellykket, men behov for endring av retning. En spiller som direkte er overført fra
annen idrett til landslaget på 1.5 år. For dårlig & lite kommunikasjon på aktiviteter. Må være
forsiktig for å unngå enda en Liv situasjon.
Vedtak: Prosjekt Rio får støtte frem til 01.March.2014.
Sak 07/14: Valhall
Severine har bedt om avklaring av Valhall og situasjonen for dommere i slike
turneringer som ikke er arrangert av NRF. Villiame ønsker svar på om styret
dekker gavepremier for turneringen.
Styret tar ansvar for arrangement i sin regi, men andre turneringer må behandles likt.
Villiame kan søke om 5000,- prosjekt støtte som andre arrangører. Han må også finne
dommere på egenhånd.
Vedtak: NRF betaler for forsikring for alle dommere, etter liste fra Severine. Elisabeth
sørger for at dette er gjordt før Valhall. Elisabeth informerer Severine og Villiame. Hjelper
Villiame med søknad ved behov.

Referatet er blitt godkjent og signert av alle medlemene av NRFs styre.

