Styremøte NRF Nr. 4 – 2016
Sted: Skype
Dato: 14/02/16
Tid: 19:00-20:00

Deltakere: Per Thorkildsen (President), Chris Spencer (Visepresident), Sjur Øyen
(Styremedlem) Kathrine Steinvik (Styremedlem), Anne Haigh (Styremedlem), Erik Baret
(Styremedlem), Elisabeth Berentzen (GS).
Forfall: Åsmund Sæbøe (Styremedlem), Francis Hunt (Styremedlem), Mari Ophus (1.
varamedlem)
Referent: Elisabeth Berentzen (GS)

Sak 38/16: Budsjett 2016
Anbefalinger fra Sjur: viktig med et budsjett som viser at vi bruker pengene på det som det
skal brukes på. Kan ikke bruke så mye penger på landslagsposten som Chris har satt opp.
Må bruke penger på utvikling av forbundet, så man slipper å ha dårlige skypemøter. Viktig at
styret presenterer for tinget hva vi får midler til og forpliktelsene. Post 2 & 3 som skal brukes
på ikke godkjente saker, oversikt, Forklare intensjonene på postene slik at Tinget vet hva de
stemmer over. Forbundstinget må vite hvorfor det kommer inntekter og hvilke forpliktelser
dette medfører. Så ikke Forbundstinget tar beslutninger uten all relevant fakta.
Styret er enige i at historisk bruk har ikke vært som den skal, men flertallet mener det må
jobbes fremover forsiktig. Andre mener at det er på tide med større endringer.
AU opplyste at UK presenterte mange ideer om hvordan hun kan generere inntekter på
intervju, kan bruke det til å øke stillingsprosent.
MVA inntekter er tilsynelatende ikke rapporteringspliktig, styret velger at dette brukes til
landslag, midlene kan genereres fra aktivitet i Rullestolrugby, men blir distribuert til landslag.
Det var uenighet og det ble stemt over forslagene, 4 stemmer til Chris forslag, mot 2
stemmer til GS sitt forslag.
Flertall for at Sjur sitt forslag benyttes som langtidsbudsjett.

Vedtak: Chris sitt budsjettforslag legges frem til Forbundstinget, Sjur sitt forslag legges som
grunnlag for langtidsbudsjett.

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