Styremøte NRF 6 - 2014
Sted: Gardermoen
Dato: 18/09-14
Tid: 17:30-21:00
Deltagere: Johan Bjørkevoll (President), Gavin Collins (Visepresident), Simon Ferrington
(Styremedlem) Katrine Steinvik (Styremedlem), Kristina Ruffles (Styremedlem), Kevin Tobin
(Styremedlem), Erik Baret (Varamedlem), Jose Garro (Utviklingsansvarlig),
Forfall: Anders Teigland (Styremedlem), Elisabeth Berentzen (Generalsekretær)
Referent: Kevin Tobin

Sak 51/14: Økonomi
Sunn økonomi etter sommeren. Noen kommende utgifter knyttet til landslag
og skoleprosjektene.
Vedtak: Tatt til orientering.
Sak 52/14: Oppdatering av skoleprosjektene
De fleste skoleprosjektene har startet. Josè jobber med klubbene med Get
Into Rugby for å sette mål for hvor mange man skal rekke. BRK har registrert
1614 siden januar, fra august har de hatt aktivitet for 6 skoler med 110 elever
(må ta i betrakting skolestreiken 2014) med totalt 3 frivillige. Målet er å nå
250/300 nye medlemmer U19 innenfor 2014 for BRK.
Kommentar fra Jose: After reading again the minutes from the last Board meeting in Gardermoen, I
have realized that the sak 52/14 does not exactly express what was discussed in the Board meeting.
My recommendation was to have registered the number of U19 active members included in the file
attached. In the U19 registration PDF (that I presented at the Board meeting) you can see that
Bergen registered 477 last year, Blindern 11, Horten 25 and Stavanger 113, and my proposal (that
was previously agreed with the clubs) was that the they must have registered the numbers of the
right column of the file attached by the end of 2014., according to the real capacity of the club,
resources available and number of years of previous school activities.
This was discussed by the Board members, who against my advice agreed that, the numbers that the
NRF was going to ask by the end of 2014 where:
Bergen 250 - 300
Blindern 200 - 220
Horten 200 - 220
Stavanger 250 - 270
I would like to remark that I said repeatedly that I didn’t agree with these numbers, although the
Board felt confident in them.
Please Elisabeth, add this information into the minutes of that Board meeting.

Vedtak: Elisabeth sitt forslag, se vedlegg1; ble forkastet.
José sin
presentasjon tas til følge (presentasjonen må legges ved). Styret vedtar at
skoleprosjektene får 30.000kr nå og resten ved signering av avtale. Styret
setter et mål for Horten på 150 registrerte U19 spillere.
Sak 53/14: EM
Kristina jobber med rapporten til Bergen Kommune. Moldova har ennå ikke
betalt regningen, Rugby Europe er informert og har vært i kontakt med
Moldova. Nasjonalt og internasjonalt har det vært gode tilbakemeldinger.
Kristina anbefaler at om vi skal gjøre lignende igjen så må det vurderes om
man skal ansette noen på 50-100% i perioden.
Kan diskuteres hvor stor suksess EM var for Norge på banen, men det er klart
at det «ikke sportslige» var en stor suksess.
Noen problemer med avtalen med GK, hvor vi har 120.000kr utestående. NRF
ønsker ikke å utbetale denne summen ettersom vi ikke føler at GK har møtt
de avtalte målene. Særlig når det gjelder reklame og sponsorer.

Vedtak: 1. Kristina ferdigstiller rapporten til Bergen.
2. Johan er i forhandlinger med GK, Simon Ferrington og Johan skal i møte
med GK kommende uke
Sak 54/14: Championships
4 runder har blitt spilt, ingen har trukket seg, noen kamper har blitt endret
dato på.
En klubb har fremsatt et ønske om en endring i turneringsreglene angående
scrum. Bakgrunnen er at klubben føler at andre klubber velger å trekke ”front
rowen” sin, eller spille med ”un-contested scrum” for å få en fordel, eller fordi
de ikke har spillere til å dekke posisjonene. Ønsket er å endre regelverket slik
at dette unngås. Det følger av NRF sine turneringsregler at man må ha
minimum 3 kvalifiserte spillere til å spille ”front row”, om man ikke har det kan
man låne fra det andre laget. Det har blitt foreslått at reglene endres for
2015.
Dame NM – 6 lag er meldt på hvor BSI har to lag registrert.
Junior NM – 2 U18 lag og 2 Mini

Vedtak: Josè skal se på reglene og mulighetene for å endre de før neste
sesong og melde tilbake til styret.
Sak 55/14: Jubileer og påskjønnelser i Norsk Rugby
Horten og Oslo Rugbyklubb ble i 2014 20 og 50 år. Karl Frisch har tildelt 15 år
til Norsk Rugby.

Vedtak: Styret vedtar at Kristina skaffer en påskjønnelse til begge klubbene.
Undersøker gave til Karl.

Sak 56/14: ORK V. SRK disiplinær situasjon
SRK har valgt å ”cite” ORK for to tilfeller under kampen spilt 06.09.14. Det har
klart vært svikt i kommunikasjon.

Vedtak: Kevin sørger for at ORK og alle interesserte parter har fått all info
som trengs. Ellers har styret tatt saken til orientering.
Sak 57/14: Lisens og forsikring
Det er 68 stykker som har betalt lisens og forsikring.
skyldes svikt i kommunikasjon.

Det lave tallet kan

Vedtak: Josè følger opp.
Sak 58/14: 18. oktober Bislet landskamp
Internasjonal kamp på Bislet 18.10.2014

Vedtak: Kristina og Simon skal hjelpe Elisabeth og Josè med gjennomføring.
Sak 59/14: Drakter/kit
Macron avtale vurderes opp mot behovene til forbundet. Macron avtalen er
for omfattende for våre behov og pålegger NRF å sørge for at alle klubber
spiller i deres utstyr. Dette har vi ikke mulighet til.
Har vært i lange forhandlinger med Tsunami.

Vedtak: Simon Ferrington tar kontakt med leverandører og kommer tilbake
med tilbud innen utgangen av oktober.
Sak 60/14: Neste møte
Telefonmøte tirsdag 21.10.14 kl 19.00

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