PROTOKOtt
KRETSTING OSLO RUGBYKRETS
Dato og klokkeslett: 19103/2015 kl 1S30

Sted: ldrettens hue, Ullevil Stadion
ble det avholdt ordinaert kretsting for Oslo Rugbykrets

SAK

{:

1.1

KONSTITUERING
Val,o av

msteleder

Som msteleder ble valgt: Bjom-Andr6 Hansen

1.2

Valq av sekreter
Som sekreter ble

valgt:

Ebbe Torp

1.3

Valq av 2 personer til

1.4

Valgt bte:
1) Karoline Mero {Oslo Rugbyklubb)
2) Magne Hareide (Oslo €apita*rRugby Leauge Klubb)
'
Q-s-r
OtrDlv-sning om antall mstende rned stemmerett gq antallfullmakter

i

underteone protokollen s?mmen med ms(elederen

Antallfremmstte rned stemmerett; I fif. deltagerliste)
Antallfremlagte fullmakter:
0

Totalt:
1.5

I

Godkiennlnq av i$nkallinq

Vedtak:
1.6

Godlqi.ennins av saksliste

Vedtak:
SAK

2.1

GODKJENT

2:

GODKJENT

KRETSTINGET

$tvrets beretnins
oslo Rugbykrets var representert til olK ting i 2014 ved Enrique Guy og
Ebbe Torp. Nye grener og kiubber bie tatl opp og snskes velkommen i .,slo
Rugbykrets: Australsk fotball, Galisk Fotball og Carl Berner.
Kretsting far 2A14 ble ikke avholdt.

Vedtak:

2.2

enstemmig godkjent

Reqnskap
Regnskap, balanse og revisors beretning for Oslo Rugbyklubb 2913-ZA1S
ble fremlagt og foreslitt godkjent

Vedtak:
41.

ktt

Fz/ ,til

Enstemmig godkjent

2.3

BudsieS
Budsjett for oslo Rugbykrets 2afi-2016 ble fremlagt og gjennorng6tt.
Det
ble tegnet to atternative budgjettforslag, et nullsum -ouoiiEiiog
et med
overskudd grunnet tilskudd fra stavkommune og idreften. Ette-r
diskusjon og
avslemming om hvirken av de to forsragene som skuile fremmes,
bte
budsjettfors lag et med nn be re g net ove iskudd vedtatt.
i

Vedtak: Budsjettforstag osto Rugbykrets 2o1s-2016 tatt tit orientering
2.4

Visionsdokument
Det ble foreslatt at kretstinget gir kretsstyret i oppdrag 6 utforme
et
visjonsdokument for Oslo Rugbykrets

Vedtak:
2.5

Enstemmig godkjent

Kontinqent
Det ble foreslitt at det ikke skal innkreves kontingent av kretsens
tilsluttede

KluoDer

Vedtak:
2.6

Enstemmig godkjent

lnnkommende forslaq

a)

Gjennomgang av kretsens regelverk
Kretstinget gir styret i oppdrag 6 gjennomga og revidere oslo
Rugbykrets regglverk for a pase ai cisse er i hlrmoni med idrettens
lover og regler.
1

Vedtak:
b)

Banefordeling
Kretstinget gir styret i oppdrag d utrede modell og forslag til fordering
av
baner for kamper arrangert av osro Rugbykrets iler ett6r celegasjoilra
Norg es Rug byforbund, og trenin gstider-toi kretsenu r"dler
rur.

Vedtak:

Enstemmig godkjent

r Delegatene pii
kretstinget anmodet pitroppende kretsstyre

d vurdere behovet for 5 innkalle til ekstraordineft
kretsting, nAr revisjonsarbeidet er ferdigstilt. Dette for d vedta nrdvendige
endringer i Oslo Rugbykrets regelverk
for 6 sikre samsvar med norsk idretts lover og regler

*tr:xn

W

/1,4

Enstemmig godkjent

t+

SAK 3: VALG
Kretsstyret er den hoyeste myndighet mellom kretsting. Tilde Tlig representerer Oslo
Rugbykrets innenfor idretten organer og samarbeidsfora, samt ovenior det offenflige
og private aktsrer.
Folgende personer ble foreslAtt valgt til kretsstyret for Oslo Rugbykrets i valgperioden
utloper 1910312016.

201 5-2016, hvis funksjonstid

Leder:

.

Tomfs Donnelly (Blindern Rugbyklubb)

Nestleder:

.

Bjsrn-Andr6 Hansen (Oslo Rugbyklubb)

Styremedlemmer:
r Karoline Mero (Oslo Rugbyklubbi,
. Ebbe Torp (Carl Berner Rugbyklubb)
. Klas Alexander Harris (Oslo Australske fotballklubb)
. Magne Hareide (Oslo€epita*s Rugby teague klubb)

Varamedlem:
r
.

y'sr

Ole Flote (Osto Rullestolrugbyktubbi
Rolf Sims {Hotmtia Rugbyklubb)

Revisor:

r

Andreas Thorsen

Valgkomite:

r

Andreas Fyri (Oslo Rugbyktubb)
Enriqua Guy lOstoftffFRugby teague ktubb)

.

Vedtak: Enstemmig valgt ved akklamasjon
SAK

4:

Heving

Kretsting for Oslo Rugbykrets 2013-2015 ble foresldtt hevet kl1g35 samme dag

Vedtak: Enstemmiggodkjent
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