Styremøte NRF 5 - 2014
Sted: Gardermoen
Dato: 24/06-14
Tid: 17:30-21:00
Deltagere: Johan Bjørkevoll (President), Gavin Collins (Visepresident), Anders Teigland
(Styremedlem), Kathrine Steinvik (Styremedlem), Kristina Ruffles (Permittert styremedlem),
Kevin Tobin (Styremedlem), Erik Baret (Varamedlem), Jose Garro (Utviklingsansvarlig),
Elisabeth Berentzen (Generalsekretær)
Forfall: Simon Ferrington (Styremedlem)
Referent: Elisabeth Berentzen

Sak 40/14: Økonomi
Sunn økonomi, men fremdeles penger som ikke er komt inn på konto fra NIF,
Hordaland Fylkeskommune og Bergen kommune, samt en del utestående
regninger. Vi får en bedre oversikt på neste styremøte.
Vedtak: Tatt til orientering.
Sak 41/14: EM
Flott jobb fra Kristina og Bergen Rugby Klubb. Kristina informerte om
turneringen: Laget fra Moldova var det eneste laget som hadde skapt
vanskeligheter, og har heller ikke betalt for hotellet. Romania var også
misfornøyd med å bli dopingtestet. Det er ikke kommet noe tilbakemelding fra
Antidoping. Positiv opplevelse med Izettle i forbindelse med salg. Forbundet
bør anskaffe en som kan brukes på større arrangement.
Fremover skal Kristina jobbe med rapporten som skal leveres til Bergen
Kommune. Elisabeth prøver å få tak i Archie Ferguson, og en tilbakemelding
fra han til rapporten. Johan skriver også noen ord om EM til rapporten.
GK, KPI´s var ikke nådd. Det må sjekkes med Simon om hva han mener om
dette, og hva som bør gjøres videre. Det var noe verdi i arbeidet, men bedre
uttelling fra jobben utført av Anthony Hill. GK fikk tak i Aftenposten, og egen

verdi i at vi kunne bruke deres navn for å kontakte sponsorer og politikere.
Reell verdi estimert til mellom 100 000,- og 150 000,-.
Vedtak: Johan tar kontakt med Simon angående GK. Kirsten Redmond

fakturer for utestående beløp i forbindelse med EM (fått ok fra BRK). Kristina
skriver rapport. Elisabeth undersøker vilkår for Izettle til neste styremøte.

Sak 42/14: Kontrakter/Tsunami
Kristina poengterte at vi må få klarhet i hva som er avtalt i forhold til
Tsunami, om der er en kontrakt på plass. Tsunami har ikke levert etter avtale
i den siste tiden. Sen leveranse, varierende kvalitet og treg prosess.
Vedtak: Elisabeth sjekker med Simon om hva som er avtalen nå, dersom det

ble laget en avtale. Dersom det ikke er på plass en avtale, vil Kristina
presentere forslag til ny kontrakt for spilletrøyer til neste møte, sjekker et par
alternativer. Det blir tatt en vurdering på behov og selskap på neste møte.

Sak 43/14: NM 7s
Arrangert av Oslo Rugby Klubb, 10 herrelag deltok, ett trakk seg på søndag
pga utdrikningslag. Jose var på plass på Voldsløkka, som ansvarlig for
turneringen på selve dagen. Stavanger vann, og fikk med seg kongepokalen.
Jose oppdaget noen små endringer som må gjøres i turneringsreglementet. 1
poeng for tap, 0 for å ikke møte opp. Det som kan forbedres til neste gang;
førstehjelp, medaljer, kiosk, afterparty.
NM for Junior & Damer er i Bergen senere i år.
Vedtak: Jose endrer turneringsreglementet.

Sak 44/14: Rugby Europe
Johan informerte om FIRA AER, som nå heter; Rugby Europe. Johan deltok
på konferanse i Split forrige helg. www.rugbyeurope.eu.
I serien for herrer XV er det mange jevne lag på nederste nivå. Johan
førsøkte å få flere sammen om en inndeling med hensyn til geografi for de
neste to årene, men det gikk ikke igjennom.
Gjennomgang av internasjonale kamper til høsten, frist til 18 juli for å finne
vertsklubb. Kristina er villig til å assistere arrangørklubben. Oslo Rugbykrets
har fått post protectors og må involveres i landskamp dersom det blir på
Østlandet.

Vedtak: Elisabeth kontakter Bislett for å undersøke mulighetene for å

arrangere det der 18th oktober. Johan snakker med Oslo ang. Posts og
involvering dersom det blir i Oslo.

Sak 45/14: Møtedatoer fremover
Telefon møte 26th aug 17:00 - 18:30
Gardermoen 18th sept 17:30 – 21:00 Elisabeth booker rom
Bergen 10th okt 18:00 – Krissy & Gavin booker room.

Vedtak: Elisabeth legger datoene til i Outlook kalender.

Sak 46/14: Jose TD
IRB kontaktet Johan med et tilbud til Jose på en jobb for dem, til å jobbe med
GIR. Vel fortjent. Begynner i juli med å koordinere GIR i Europa. Kontrakten
er på 6mnd-1.5 år 40% stilling. 35 land er involvert.
For å unngå konflikter og blanding av roller; må Jose gi fra seg alle andre
frivillige ansvar innen norsk rugby, samt være klar i skillet over når han er på
jobb for IRB, slik at det er oversiktlig. Så langt det er oppfylt stiller styret seg
positiv.

Vedtak: Tatt til orientering.

Sak 47/14: Landslag oppdatering
Jose & Gavin jobber med å oppdatere roller sammen med Kevin som er
ansvarlig for HR.
Vedtak: Ledige stillinger blir utlyst I løpet av juli.

Sak 48/14: Skoleprosjekt & Fk
Jose og Gavin har jobbet sammen for å sette kriterier som skal fungere best
mulig. Jose informerte om planen, første prioritet er ungdomsskole, deretter
16-18 år. Jose vil fremover være ansvarlig for skoleprosjektene ettersom han
nå ikke vil være involvert direkte i dem som instruktør.

Skoleprosjektene er ønskelig at de har en plan på 3 år med klubben og
skolene. For at klubbene kvalifiserer for videre pengestøtte for prosjektet er
det viktig at de blir fulgt opp og leverer etter avtale. Det skal rapporteres med
engangslisens på hvem som deltar i skoleprosjekt, og separat på hvem som
blir rekruttert til klubber som aktive spillere. Dette vil gjøre det mer oversiktlig
og realistisk. Dette vil være et av hovedpunktene for Jose å jobbe med.
Oslo er ikke komt i gang, vil bruke maks 60 000,- av det som er satt av til
budsjett, dermed frigjøres midler som kan brukes på skoleprosjekt i
Stavanger. Stavanger må søke, og det er avhengig av at det blir godkjent av
Jose.
Nico fra SARU kommer til Norge i uke 39. Elisabeth er ikke tilgjengelig, Jose
blir ansvarlig for å følge opp og ta seg av Nico den tiden han er i oslo.
Vedtak: Elisabeth sjekker opp Fredskorps utbetalinger. Rest utbetales

umiddelbart. Tilskudd for skoleprosjektet I Bergen utbetales nå for vårparten
2014, Jose går gjennom søknaden for høst på lik linje med de andre som har
søkt.

Sak 49/14: Quad
Erik har gjennomført en undersøkelse for Rullestol rugby. Interessen er der for en
Norway Cup på tre runder; Bergen, Oslo og Trondheim. Bergen har mottatt
støtte fra Gjensidige, og en Norway Cup kan hjelpe til å få Trondheim i gang.
Vedtak: Elisabeth sjekker utstyrsmidler og hvor mye som ble refundert på konto,

minus revisor utgiftene og admin.kostnader. Erik søker på lik linje som andre for
prosjektstøtte.

Sak 50/14: Styreroller
Kirsten er ute av styret etter eget ønske, men fortsetter som NRF sin
representant for Damerugby. Diskusjon om hvem som tar over hennes andre
styreroller. Kristina er tilbake etter permisjonen i forbindelse med EM.
Vedtak: Kathrine tar over prosjekter & søknadsprosessen fra Kirsten.
Elisabeth assisterer, og involverer Kirsten.

Referatet er blitt godkjent og signert av alle medlemmene i NRFs styre.
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