Styremøte NRF 3 - 2014
Sted: Gardermoen
Dato: 02/04-14
Tid: 18:00-21:00
Deltagere: Johan Bjørkevoll (President), Anders Teigland (Styremedlem), Kirsten Redmond
(Styremedlem), Kevin Tobin (Styremedlem), Jose Garro (Utviklingsansvarlig), Elisabeth Berentzen
(General Sekretær) Via telefon: Gavin Collins (Visepresident), Simon Ferrington (Styremedlem),
Kristina Ruffles (Styremedlem, permittert)

Forfall: Erik Baret (Styremedlem) Kathrine Steinsvik (Styremedlem) Mike McNeil (Vara)
Referent: Elisabeth Berentzen

Sak 16/14: Økonomi
Vi har ikke fått rapporter fra NIF, kommer tilbake til det neste møte. Men ikke mye
endringer ennå. Penger inn fra NIF.
Henvendelse fra Herrer 7s landslaget som har hatt noen utfordringer i forbindelse
med deres turnering i Praha. FIRA har endret oppsettet, og nå må lagene betale selv
for overnatting, noe som øker budsjettet deres. FIRA har ikke noe standard oppsett
som vi kan forholde oss til. Herrer trenger også t-skjorter til banketten.
Simon tok opp dette med å jobbe for pengene, dugnad (fundraising). Vi kan ikke bare
dele ut penger til landslagene. Manageren må ta ansvar & klubbene til spillerene. Vi
har gjort det for lettvint med å dele ut penger. Vi må lære opp klubber og landslag til
å tjene egne penger, ta initiativ.
Dersom XV ikke rykker opp, så er de ikke verdt pengene, samme med 7s laget.
Forventer at de rykker opp. Vi må videreføre modellen med at dersom laget skaffer
inntekter, så vil vi også gi de penger.
Vi gir bort penger for lett på Tinget til landslag. Må revurdere hva vi forventer, og
krever. Sette i gang en revurdering av landslagene etter vår sesongen sine aktiviteter
i etterkant. Nå er det i gang, og vanskelig å endre.
Vedtak: De får som ekstra som avtalt på budsjettet, dersom de skaffer egne midler.

Sak 17/14: Ting

Protocol and post AGM feedback
Vedtak:
Sak 18/14: Responsibility and priorities for the GS and TD

Jose og Elisabeth må ha klare roller. Hvem gjør hva & hva gjøres sammen. Elisabeth
er ansvarlig for admin delen, og Jose for den sportslige delen. Prioriteringer, hvordan
prioritere, hva man må gjøre, hva bør gjøres og hva kan gjøres. Jose & Elisabeth
trenger ikke å bruke mye tid på landslagene. Fokus på klubbene, trenere, dommere
for å bygge opp forbundet.
3

fokusområder for Jose frem til mai;
1. Klubbstøtte: rekruttering og utdanning
2. IRB søknaden, 7s trenere
3. GIR, få det ut til skolene

Jose må lære opp folk slik at han bare overser dette, som en manager, men ikke må
gjøre alt selv. Jose må ut til klubbene, vår link til klubbene. Hva skjer rundt om. Gavin
mente at han må fokusere på de mindre klubbene. De store klarer seg mer eller
mindre selv. Vi må få flere av de mindre klubbene til å ha 7s lag i turneringer. NM 7s
in Oslo må ha flere klubber, vi har nesten 40klubber registrert, så vi må få opp antall
lag. Vi bør ha mer enn 1/3 som deltar. Vi må følge opp lagene som skal arrangere
turneringene. Sende ut brev til klubbene, lage sjekkliste for de som arrangerer
turneringene.
Gi klubbene en standard av det som vi forventer. Turneringes ansvarlig, bør bli fast
på turneringer og kamper.
Ha regionale turneringer, men hjelpe de mer, og prøve å koordinere datoer slik at de
ikke konkurrere mot hverandre.
Vi må sørge for mer aktiviteter i regionene. Bergen har klart det, og delt lagene og
jobber sammen. East Coast, har ikke noe lederskap, ikke noe klar retning. For noen
er det første gang de arrangerer en turnering, og de må ha litt retningslinjer. At de
begynner tidlig nok. NM 7s i fjor, var det sen reklamering av turneringen. Man må
sende ut invitasjoner tidlig, Elisabeth sørger for videresending fra kontoret av
invitasjoner som kommer i ferdig format. Vi må få bedre turneringer på plass.
Elisabeth:
1.data opprydning, lage effektive systemer, data ut på nettsiden, arkivering, mm
2.Lisens & forsikring
3. klubbstøtte
4. dersom tid: Bingo – sjekke hva som har skjedd

Lage et jobbhjul for året. Lage prosenter over hva vi skal bruke tide på.
Vedtak: Jobber med arbeidsfordeling til neste møte. Jose & Elisabeth lager prosent
oversikt over timene.

Sak 19/14: Styremedlem og ansvar

Nye styremedlemmer må vite hva de skal gjøre, vi ønsker at folk skal si ja til å delta,
men vi ønsker at styremedlemmer til å ta på seg prosjekter. Egne ansvar som fordelt
på organisasjonskart.
Vedtak: Elisabeth & Jose lager organisasjonskartet ferdig og sender det til styret for
bekreftelse.

Sak 20/14: Skole prosjekter

AGM har vedtatt at vi skal ha skoleprosjekt, men vi må se til at de møter felles mål.
Det må utarbeides en plan. Budsjettet viser planlagte tre forskjellige i 2014, på
kr.120 000,- for hvert skoleprosjekt. Samarbeidet med Fredskorpset må tas hensyn
til og inkluderes i egne prioriterte skoleprosjekter. Der finnes midler på andre
regionale utviklings prosjekter dersom det er flere som ønsker å starte skoleprosjekt.
Tønsberg har også søkt, de har en Fredskorpsdeltager & har behov for midler nå.
Jose blir ansvarlig for å få på plass en struktur der prosjektene har målbare mål, og
en evalueringsprosess.
Vedtak: Gavin & Jose jobber med utformingen av konkrete mål, og hvordan dette vil
bli evaluert. 60 000,- utbetales umiddelbart til Tønsberg Rk. Resten avventes til Jose
& Gavin er klar med planen.

Sak 21/14: EM 7s Bergen

Kristina og Gavin rapporterte. Det meste er på plass, Busser og mat er organisert.
Statsministeren kommer ikke. 180 000,- er inntjent av 1.7mill som er behovet.
Vanskelig å selge sponsorpakkene.
Vedtak: Tatt til orientering.

Sak 22/14: Turneringskalender

Det må være press fra laget som arrangerer. Må jobbe med at blir suksessfullt 2014
på det sportslige plan. Jose følger opp og hjelper klubbene.
Vedtak: Tatt til orientering.

Sak 23/14: IT til kontoret

Etter en periode med mangelfullt kontor med tanke på IT, etter at systemet vi brukte
var utdatert, er det på tide å investere i nytt. Laptop, storskjerm, snakk med IT om
deres priser, basert på dette vi finner ut hva vi kjøper. En laptop, da vi kan bruke den
gamle macbook som er på kontoret, 2 skjermer.
Vedtak: Styret godkjenner bruk av 15 000,- - 20 000,- for nytt utstyr. Få ok fra Johan
for hvilket utstyr. Elisabeth & Jose kjøper.

Sak 24/14: Lisens & forsikring

System skal utarbeides med IT på Ullevål. Diskusjon om man skal ha IF eller
Gjensidige. Gjensidige vurdert som mer rettet mot idrett. Fremdeles IF for barn
gjennom NIF.
Vedtak: Gjensidige er valget av selskap.

Sak 25/14: Fredskorps

Kevin er ansvarlig for hele prosjektet og leder av utvalget. Jenny har søkt om å dra til
SA, hun er fra Oslo og 20 år, kommer dermed under kravet om alder. Diskusjon om
Sharks academy, siden dette er en ungdomsutveksling, vanskelig å finne kvalifiserte.
Hun er påmeldt til trener 1 kurs med Jose i Oslo. Vi har fått en CV fra SARU, det vil
komme en CV til. Vi er sent ute igjen med søkeprosessen. Skulle vert på plass før
januar. Er behov for ny vertsklubb for Oslofjord området.
Vedtak: Sharks academy blir valgfritt i fremtiden. Kevin oppdaterer papirer og
kontrakter for nytt år. Samarbeider med Jose for å planlegge Skoleprosjektene som
skal ha Fk deltagere.

Sak 26/14: HR
Managere og trenere, venter til sommeren og pause i sesongen, da skal det utlyses.
Managers seminar kommer til høsten. Sammen med våres planer for landslag. I
sommer planlegger manager & landslag plan fremover. Styret må sette krav og
definere roller.
Vedtak: Tatt til orientering.

Sak 27/14: Kit.
Tilbud fra Macron og Tsunami. Venter på kontrakt fra Tsunami, de ønsker å være
partner i to år. Simon er på saken. Vi må vite hva de ønsker fra oss, før vi inngår
avtale.
Vedtak: Simon sender kontrakt når den er klar.

Sak 28/14: Neste møte
Fredag. 29 april 2014 telefonmøte, kl19:00

Vedtak: Tatt til orientering.
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