Styremøte NRF Nr. 5 – 2015
Sted: Idrettens Hus, Oslo
Dato: 04/07/15
Tid: 18:00-20:30
Deltakere: Per Thorkildsen (President), Chris Spencer (Visepresident), Kathrine Steinvik
(Styremedlem), Erik Baret (Styremedlem), Sjur Øyen (Styremedlem), Åsmund Sæbøe
(Styremedlem), Anne Haigh (Styremedlem), Francis Hunt (1. varamedlem), Elisabeth
Berentzen (Generalsekretær)
Forfall: Kevin Tobin (Styremedlem), Mari Ophus (2. varamedlem)
Referent: Elisabeth Berentzen

Sak 61/15: Godkjenning av innkalling og sakliste.

Vedtak: Styret godkjente innkalling. Saklisten ble oppdatert med to nye punkter; 75 og 76.

Sak 62/15: Kommentarer til forrige styremøte
Ingen kommentarer.

Sak 63/15: Rapport fra GS
Arendal RL klubb har mottatt tag-kit og rugbyballer fra NRF til støtte for regionale
prosjekter, de arrangerte rugbyleir i uke 26.
NM 7s i Stavanger for herrer, var et godt organisert arrangement. Noen utfordringer med
dårlig oppførsel fra spillere i tilbakemeldingene fra dommerne (se sak 74).
Turneringsreglementet, disiplinære retningslinjer, lisens og standard skjema er punkt som
må forbedres. Stavanger vann NM 7s, og mottok kongepokalen. NM 7s pokalen ble ikke
utdelt, den har Stavanger Rugby Klubb fra seieren i 2014, men ble ikke innlevert
sekretariatet på kampdag. Noen klubber har tatt i bruk Choice hotellavtalen og vi har fått
gode tilbakemeldinger på avtalen.
GS & Erik Baret har hatt møte med Antidoping for å få mer informasjon om prosjektet Rent
Særforbund. Et samarbeid NRF må ta stilling til i forbindelse med utarbeidelse av ny
strategiplan.
Innføring av nytt Idrettskontor (webplattform på Idrettens Hus) skaper fremdeles noen
utfordringer, det har vært treghet i forbindelse med regnskap.
GS har også brukt en del tid på organisering av arbeidshelgen/strategisamling for styret 4&5
juli, samt sak 69, 70, 72 som blir gjennomgått i egne punkt.

Sak 64/15: Rapport fra DO

Til Info: Styret og GS tar ansvar for arbeidsoppgavene til DO, inntil ny ansatt er på plass.
WR rapport er utarbeidet og levert av AU.

Sak 65/15: Finansiell status og sammenlikning med budsjett
Post 3 utbetaling; NRF har mottatt 678 435,- som er mer enn de 620 000,- som var
budsjettert for. 101765 av disse er øremerket funksjonshemmede.
Herrer XV har brukt det meste av sitt budsjett på 280 000,-. Manager har ikke gitt noen
tilbakemeldinger på situasjonen. Det gjenstår en ENC bortekamp og en hjemmekamp til
høsten.

Vedtak: Chris & EB lager forslag til revidert budsjett og sender det til styret.

Sak 66/15: Gjennomgang av sjekkliste/action list.
Denne er ikke på plass ennå.
Åsmund lager et forslag til action liste til neste styremøte 10. aug.

Vedtak: Til info.

Sak 67/15: Rapportering fra utvalg.
Rullestolrugby har hatt to møter: sender et lag til Sveits med nye utøvere. Nye utøvere fikk
første prioritet, når de ikke fylte opp laget, ble det åpnet for mer erfarne spillere. Danmark
har en turnering for viderekommende, som det også sendes et lag til. Etter sommerferien,
begynner kick off treninger, et team lager rugby for dummies for å rekruttere i perioden 28
august -14 september.
NRF har fått informasjon om egen utlysning for HC idrett, der vi kan søke om midler til
utstyr. NRF skal søke om spesialtilpasset rugbystoler.
Rugby League spilte kamp mot Danmark 13 juni, god kamp tross tap. Skal arrangere
ungdomsleir 4-6 september i Oslo. Serien er startet. RLEF har møte i Europa denne helgen,
vi har to deltagere der.
For å få mer effektive møter ble styret enige om at slik informasjon kan sendes i forkant av
møtet, slik at det kan fokuseres på spørsmål under styremøtet.

Vedtak: GS, DO & utvalg sender skriftlig rapport en uke i forkant av styremøter, kun
spørsmål på møtet, dette for å få mer effektive styremøter.

Sak 68/15: Arbeidsoppgaver/mandat for utvalg.
Det er ikke lagt frem konkrete forslag. Utvalgene sender dette til styret i forkant av neste
møte 10. august.

Vedtak: Til info.

Sak 69/15: Disiplinære retningslinjer.
Dokument ble sendt styret for tilbakemelding 17. juni. Viktig at dette blir sett i sammenheng
med turneringsreglementet som Mari jobber med. GS og Mari jobber med et forslag til styret
til neste styremøte 10. august.

Vedtak: Til info.

Sak 70/15: Idrettsgrener under NRF
Dagens situasjon er at bare Rugby Union og Rullestolrugby er idretter under NRF i henhold
til NIFs krav. NRF har inkludert klubber fra flere idretter, men har ikke formalisert prosessen.
I 2010 forsøkte Rugby League å danne eget forbund, men ble henvist til NRF. NRF endret
navn fra Rugby Union, til Rugby Federation, på forbundstinget 2011, i 2012 deltok Rugby
League klubber på forbundstinget for første gang. I dag har NRF medlemmer i AFL og GAA
også.
GS, President og Enrique Guy som representant for Rugby League har hatt møte 23. juni,
for å diskutere situasjonen. President skal møte Danny Kazandjian fra Rugby League Europa
i London 7. juli, for å diskutere hvordan det kan jobbes sammen.
Styret ønsker å søke NIF om opptak av alle grenene, men at det søkes for hver idrett
uavhengig av hverandre. Hver av idrettene må selv oppnå en medlemsmasse på lisensierte
spillere og 5 klubber, før NRF kan bruke ressurser på serie og landslag for idrettene. Inntil
de når dette vil de som medlemmer av NRF bli et idrettslag under NIF slik at de kan søke på
bane og midler som er tilgjengelig for klubber, benytte seg av lisensordningen og andre
avtaler NRF har for sine medlemmer.

Vedtak: NRF søker NIF om alle fire idrettene; Touch, RL, GAA, AFL, kan bli tatt opp som

egne idretter under NRF. Støtte fra NRF til serie og landslag for nye grener/idretter kommer
først etter oppnådd 100 aktive spillere, 5 klubber.

Sak 71/15: Rapport fra NIFs Idrettsting i Trondheim.
GS og President deltok fra NRF. Presidenten informerte om en interessant helg, mye nyttig
informasjon og møte med mange mennesker som engasjerer seg for idretten. Presidenten
fikk vist en film med rugby og fokus på våre verdier til forsamlingen.
Nytt Idrettspolitisk dokument (2015-2019) ble presentert, som er det styrende dokumentet
for alle medlemsorganisasjoner i NIF, har fokus på; Rekruttere – Ivareta & Utvikle –
Prestere, for alle målgrupper og livsfaser.
Det er innført minimumskontingent for medlemskap i klubb på 100,- .
Olympiatoppen skal bli mer inkluderende for internasjonalt store idretter.

Vedtak: Til info.

Sak 72/15: Lisens & forsikring
I underkant av 200 spillere har nå løst lisens.

NRF har en situasjon der en spiller er blitt skadet. Det har vært usikkerhet rundt saken,
ettersom spiller har oppfattet det som om at klubben hadde ordnet forsikring, dette var ikke
i orden, og spiller var ikke forsikret på det tidspunktet skaden skjedde. GS hadde møter med
forsikringsselskapet i etterkant, de hjelper nå til med å finne en løsning på saken. GS ble
anbefalt å snakke med Stian Pedersen som jobber med lisens i fotballforbundet, og har
erfaring fra verv i Bandyforbundet. Stian informerte om utfordringer der klubben betaler
lisens, i flere klubber har han opplevd konflikter i forbindelse med dette. Fotballforbundet
har forsøkt både personlig lisens og at det blir kjøpt gjennom klubben. I tillegg til å unngå
konfliktsituasjoner, er personlig lisens med på å gjøre jobben enklere for klubbstyret. Styret
vedtar at lisens er personlig, alle må ta eget ansvar for dette. NRF har bare en klubb som
betaler på vegne av sine spillere, Chris tar kontakt og forklarer situasjonen. GS sender info
på epost til klubbene.

Vedtak: Lisens skal være personlig. Spillere har selv ansvar for å løse lisens.

Sak 73/15: Rugby World Cup billetter
NRF har 24 billetter ekstra til RWC i London høsten 2015. Per søker samarbeidspartner for
en sponsoravtale med oss, mot 4 billetter til finalen. 100 000,- minimum.
2 billetter gis til Johan Bjørkevoll, tidligere president.
GS sender styret listen med prioriteringsrekkefølge for salg av billetter, oversikt over hvem
som fikk billetter forrige gang & hvem som ikke fikk. Billettene skal selges til kostpris.

Vedtak: 4 billetter til sponsorsamarbeid, 2 billetter til Johan Bjørkevoll, resten av billettene
selges til kostpris til NRF medlemmer.

Sak 74/15: Dommerrapport fra Stavanger Rugby Klubb 7’s turnering 26-27 juni
2015
Greg Coombes leverte rapport til styret fra NM 7s i Stavanger der spillere fra Horten,
Stavanger og Oslo RK blir fremhevet med dårlig oppførsel for språkbruk og hets mot
dommere og turneringsansvarlig. Mange glemmer rugbyverdiene, og dette er et gjengående
problem. Dommere og kampansvarlige er frivillige. På arrangement er det ønskelig å kunne
invitere både foreldre, VIPs, barn og unge til et arrangement som vi kan være stolte av.
Denne helgen var Rugby Europe sin hoved dommer; Patric Robin tilstede.
Styret ønsker å invitere Greg til neste
turneringsreglement og disiplinære guidelines.

styremøte,

for

å

diskutere

dommere,

GS & Per sender brev til klubbene som etter Dommerrapporten fortjener det. Om at vi må
tenke oss om, liten verden. Vi forventer en respekt for dommerne, vi vil prioritere å utvikle
dommerne. Felles ansvar.
Dommerutvalget har hatt møter med ansvarlig for dommer hos Rullestolrugby, dette
anbefales at dommeransvarlig for Rugby League også blir involvert i. Anne Haigh sjekker
hvem som kan inkluderes.

Vedtak: Til info.

Sak 75/15: Menn XV.
Herrer XV ønsker å spille en offisiell kamp i Danmark høsten 2015. Etter gjennomgang av
budsjettet må en slik kamp dekkes av spillerne selv. Styret er tydelig på at en slik kamp
heller ikke må få noen konsekvenser for den norske serien. Landslagsledelsen kan ikke
bruke spillere som har klubbkamp den helgen, uten skriftlig samtykke fra klubbleder.

Vedtak: Herrer XV kan spille kamp mot Danmark, men vil ikke motta noe økonomisk støtte

fra NRF. Spillere fra klubber som har kamp den aktuelle helgen, kan heller ikke kontaktes for
å velge landslagsspill fremfor klubbkamp. Landslagsledelsen kan kontakte klubbleder for å
høre om mulighetene for å bruke spillere.

Sak 76/15: 29. Stillingsutlysning.
Utlysingen er nå publisert på rugby.no, idrett.no og sendt til NAV for publisering på deres
sider. Finn.no er ikke annonsert på, da dette medfører en ekstra kostnad. Søknadsfrist er
satt til 29. juli. Oppstart 1. september. AU gjennomfører intervjuer. Stillingen bør også bli
utlyst på LinkedIn, NIH, NTNU.

Vedtak: Til info.

Enkelte konfidensielle punkter kan være tilbakeholdt fra referatene som er publisert på
www.rugby.no.
Referatet er blitt godkjent og signert av alle medlemmene i NRFs styre.
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