Protokoll, NRF Styremøte Nr. 7 – 2017
Dato: 22 Juni 2017
Tid: 19:30 til 22:00
Sted: Skype
Tilstede: Styremedlemmer (Per Thorkildsen, Chris Spencer, Anne Haigh,
Erik Baret, Karl-Fredrik Valle, Diana Bird). GS (Elisabeth Berentsen).
Varamedlemmer deltar kun ved behov.

Faste punkter på agenda
Sak 63/17:

Godkjenning av innkalling og saksliste
Andre saker som bør diskuteres på møtet må fremmes her.
Styret bestemmer om sakene tas inn på agendaen eller ikke.

Vedtak:

Styret godkjente innkalling og saksliste

Sak 64/17:

Kommentarer til protokoll fra forrige styremøte (06-2017)
Protokoll utkast ligger i dropbox under «styremøter – referat».

Vedtak:

Styret godkjente protokoll med disse endringene

Sak 65/17:

GS rapport
Skadefri.no: Hadde møte med prosjektleder som jobber med å få alle særforbund
med, se www.skadefri.no for hvem som er med per i dag. Kan jobbe mot at vi
lanserer Rugby på skadefri på klubbledersamlingen. Ingen kostnad for oss, men vi får
promotere rugby, og forhåpentligvis hjelpe våre medlemmer til å bli mer skadefri.
Inntekt Landskamp:
Salg av drakter
Inngang

1900,22595,-

Fredskorps:
Junain er ferdig med sitt opphold, og er dratt tilbake til SA. Ingen fra NRF
kvalifiserte til å dra på utveksling. Det legges til grunn at det er en to-veis
utveksling, så det er viktig at NRF jobber med prosjektet og har som mål at
en person reiser sørover i 2018. GS har deltatt på møte med Fredrik i Int avd.
Når ny FK deltager kommer i september, drar GS, Chris (om Chris ønsker) og
en representant fra NIFs int avd. til Bergen for å gjennom møte for å få til en
bedre gjennomføring av utvekslingen enn det som tidligere har vært tilfelle.

Når det gjelder økonomisk rapportering fra Bergen på dette prosjektet er det
fremdeles ikke tilfredsstillende. Var innlevert masse kvitteringer på øl, som
ikke hører hjemme i et slikt prosjekt. Retningslinjene for hva pengene skal gå
til var heller ikke fulgt, samt der manglet kontrakt med vert, hvor Junain
bodde i perioden. Dette må på plass i neste runde.
Vedtak:

Tatt til orientering

Sak 66/17:

Rapport fra Økonomiutvalget
a) Budsjett/postmidler (til diskusjon)
I dropbox ligger “Budsjett 2017 ny utkast”.
Point 1: In the "tilbakebetaling" NIF have not included the kr. 71,235 but we never
received it thus would not need to pay it back. It was called "restutbetaling" - look at
cells K117 to N125 for the figures.
Our current budget leads to kr. 87,615 overspend this year - those are the numbers in
the sheet.
But, of course, we prefer to have a budget showing ca. kr. 100,000 underspend in
case of surprises.
b) Regnskapsrapport fra 31.mai
Ligger i dropbox: «Regnskapsrapport Rugby 2017 (2)»
Fikk rapporten i dag. ØU prøver å ta en gjennomgang før styremøte.

Vedtak:

Vi lar budsjettet være som foreslått med 87,615,- i underskudd.
Budsjettet blir tett fulgt opp på hvert styremøte og evt juster opp på 2018 budsjett.

Saker for dette styremøtet
Sak 67/17:

Mulig Europamesterskap divisjon C (rullestolrugby) i Norge
Sak fra Erik: Arrangementet blir ikke i Telemark. Jobber nå med Bergen Rugbyklubb.
Har spurt Oslo Rullestolrugbyklubb, de har ikke kapasitet

Vedtak:

Tatt til orientering.

Sak 68/17:

Mandat dommerutvalg
Se dokument «Mandat dommeransvarlig …» i dropbox
Se vedlegg – forslag for Dommerutvalg (bør hete & refereres til som
Dommerutvalget, ettersom Disiplinærutvalget kalles DU.)

Vedtak:

Styret godkjenner mandat for Dommerutvalg med endringene gjort i møtet.
Dommerutvalget skal ha med minimum en representant fra RU, RL og
Rullestolrugby.

Sak 69/17:

Særforbundsutvalg
Sak fra vise-president.
I konstituering etter tinget ble det ønsket av styret at GS skulle ta leder-rollen i dette
utvalget, med Diana Bird og Karl-Fredrik Velle som medlemmer. Med forbehold at
dette må diskuteres med Elisabeth når hun var tilbake fra permisjon. Derfor er det
på tide å ta opp denne diskusjonen igjen.
Når lederen er på plass er første jobben for utvalget å lage et mandat.

Vedtak:

GS utarbeider mandat i samråd med Diana og Karl-Fredrik.

Sak 70/17:

Særforbund allianser, noe for oss?
Sak fra President.
Se dokument «Prosjektbeskrivelse særforbundsallianse …» i dropbox
NIF’s Idrettspolitisk dokument 2015-2019 (5. til 7. juni 2015) sier at norsk idrett skal
moderniseres, og peker i pkt. 7.1 på effektivisering av ressursbruken internt i norsk
idrett, samt bedre samhandling mellom organisasjonsleddene.
Utviklingsplan for organisasjonsutvikling (28. oktober 2016) har som innsatsområde
nr. 3, En effektiv organisasjon. Her er overskriftene idrettspolitisk samarbeid,
idrettsadministrativt samarbeid, idrettsfaglig samarbeid, og ressursbesparende
fellesløsninger.
På styrelederforum 22. mars 2017 og på NIFs ledermøte i Bodø 2017 (13. mai 2017)
ble ideen om allianser mellom særforbund lansert av fleridrettsforbundene.
Forsamlingen uttrykte interesse for modellen, og NIF signaliserte at man ville åpne
for prøveordninger, herunder se på de formelle rammene for slikt forpliktende
samarbeid.

Vedtak:

Vi ser oss ikke klar for å inngå allianse per tid, men vil ha dialog med potensielle
alliansepartnere og revurdere på ett senere tidspunkt. I tillegg må dette avklares
med våre internasjonale sportsorganisasjoner.

Sak 71/17:

Trenerutdanning
Sak fra GS.
Trenerløypa som er norsk idretts nye trenerutdanning, legger spesiell vekt på
trenerens rolle og skal sørge for et kunnskaps-og prestisjeløft for trenere, særlig for
de som jobber med barn og unge.
Det er fokus på å skape en coachende trener, en som er til stede for utøveren,
støtter, skaper motivasjon, bygger et lag, utfordrer, utvikler og er med på å forme
det mennesket utøveren skal bli. Dette er særlig viktig for trenere som arbeider med
barn og unge utøvere. (boken - den coachende treneren).
I rugby er det mange utfordringer for de som skal trene barn og unge. Noen
forbinder idretten vår med slåssing. En sport de tror er uten regler. Derfor er det
utrolig viktig at de som trener barn & unge har den rette kompetansen til å gjøre
dette. De skal også få muligheten til å utvikle seg til å bli mer god som barnetrener,
eller mer god som ungdomstrenere, med å ta tilrettelagt etterutdanning.
For å gå videre å ta trener 2 (det går helt fint å ta world rugby trener individuelt og
bake det inn i trenerløypa etter hvert), bør man ha kunnskap om ungdom, men man
kan ta bort noen av modulene som er direkte rettet mot barn, samt GIR delen. (Vi
setter forkunnskapene for neste level av trenerløypa). Men det er et faktum at
mange bruker ungdom i sine seniorlag, derfor bør man ha kunnskap om dette. Man
må alltid ta høyde for det svakeste leddet.
Vedlagt (dokumentet «TrenerløypaOverordnet» i dropbox) er et oversiktsbilde over
hvordan jeg ser for meg at trenerutdanningen skal være. Kompetansemålene for
Trener 1 som den er i dag, og Trener 1 oversikten ligger også i dropbox.
Min bakgrunn som trener, bakgrunn for mine synspunkter:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Trener for Barnas svømmeskole på VGS
Trener (og lærer) for barn i idrett og svømming under 1.5 års opphold i
Uganda, for Kampala Diplomatic school.
Gjennomført de fleste moduler på e-læring for Trener 1 & 2
Gjennomført WR Rugby Ready
Trener 1 XV rugby
Trener 2 XV rugby
Trener 1 7s rugby
RFU barnetrener utdanning med Bob Hood
Barnetrener under utdanning gjennom Livredningsselskapet
Spiller siden 1999, mange år som kaptein på XV laget og 7s laget.
Tett samarbeid med Sverige og Danmark og Yorkshire i forbindelse med
Unity prosjektet.
Samarbeidet med Akilles forlag på utarbeidelse av lagspilltreneren.
Involvert i trenerløypa siden 2013 først sammen med Jose, deretter med
Amanda.

Vedtak:
KU har ansvaret for oppbyggingen av Trenerløypa, og sammenfatte denne
med de internasjonale utdanningsløpene til RU, RLF og Quad.
Budsjettansvar ligger hos KU.
Admin har ansvaret for det logistiske vedrørende gjennomføring av kurs,
uansett nivå.
Det vil si at planlegging/gjennomføring av når og hvor kurs skal avholdes
gjennomføres av admin i henhold til strategi.

Sak 72/17:

Insentiv til landslagspillere til å ta trenerutdanning, et prøveprosekt (til vedtak)
Sak fra GS:
Vi ønsker å ha flere trenere, samt støtte landslagsspillere.
Landslagsutøver som tar utdanning for barn & eller ungdom til høsten, blir med på et
prøveprosjekt:
Får opptjene lønn i praksisperioden som de påfølgende år kan bruke til
landslagsreiser. Avtale lages av GS, og skal signeres av klubb hvor spiller skal ha
praksis, GS og deltager. Midlene settes av post 3 (vi vet i høst hvor mange som er
deltatt og hvor mye som må settes av). Dersom vedkommende tar ansvar for et
barnelag eller ungdomslag på kveldstid, får han/hun dekket to landslagsreiser i
påfølgende år.

Vedtak:

Styret godkjenner prøveprosjektet som beskrevet med 2 deltagere fra hvert
landslag.

Sak 73/17:

Innhente midler: Kompetanseheving av 20% (til vedtak)
Sak fra GS:
Forbundet har behov for flere midler. GS kan jobbe utenfor arbeidstid med dette
dersom 20% av midler som blir generert av GS, settes av til kompetanseheving (post
3), og at GS administrerer budsjettposten. Dvs selv om pengene blir generert til
landslag, vil det likevel avsettes post 3 midler tilsvarende 20% til kompetanseheving
påfølgende år. Dette er i tråd med strategiplan målområde 3, med
kompetanseheving: særforbundet som kompetansesentrum, og serviceorgan.
Dette gjelder ikke tilskudd fra NIF og int. forbund. Men det kan få positivt utslag på
midler fra NIF i fremtiden, ettersom NIF har også fokus på kompetanseheving.

Vedtak:
Styret stiller seg positivet til forslaget, og ønsker at dette tas videre i
særforbundsutvalget.

Sak 74/17:

Barne bestemmelser
Påminnelse: I sak 139/16 vedtok styret at «NRF vil ha med
Barnerettighetsbestemmelsene til NIF i våre nåværende og fremtidige turnerings
reglement. Vi følger NIFs til enhver tid gjeldende retningslinjer for barneidrett.»
Sak fra GS:
Bakgrunn: I henhold til NIF er det en del dokumenter som skal utarbeides, ikke bare
å legge til grunn at vi bruker NIF’s retningslinjer. NIF’s bestemmelser sier:
Sanksjonsbestemmelsene for brudd på bestemmelsene, er
spesifisert i kamp og turneringsreglementet, herunder hjemmel til
å ilegge bøter til idrettslag, og til å frata utøvere retten til å delta i
konkurranser. Sanksjonene skal være i samsvar med NIFs lov §11.2
Ved gjentatte eller alvorlige brudd, skal saken anmeldes til NIFs
domsutvalg. – TU involveres.
Det betyr at styret må ta stilling til noe og at dette må fremkomme i vårt reglement.
Det er også et faktum at NIFs retningslinjer ikke alltid passer helt i den formen som
de har laget til. F.eks i helgen var Sagene IF i Sverige med sine juniorer. Etter det de
fortalte meg, var det med barn ned i 7års alderen. Dette bryter med NIFs
retningslinjer, og dermed våres reglement Hva gjør NRF med det, og hvem har
ansvaret? Styret, GS, TU?
Her er link til NIFs bestemmelser & de som vi skal forholde oss til i dag:
https://www.idrettsforbundet.no/tema/barneidrett/
GS har laget en utkast, se dokumentet «Bestemmelser for NRF BarnerugbyX» i
dropbox

Vedtak:

Styret vedtar foreslått bestemmelser for NRF barnerugby med tillegg om maks 2
ganger per kalenderår i punkt 2. boktav b.
Bestemmelsene sendes til NIF for godkjenning.

Sak 75/17:

Barne og ungdomsretningslinjer
Sak fra GS:
I dropbox ligger to dokumenter basert på samarbeidet som ble gjennomført med det
Svenske og Danske forbund, i løpet av Unity Prosjektet, med bistand fra RFU:
«Skandinaviske BarneOGungdomsregler» og «Aldersgrupperinger for NRF Barne og
ungdomsrugby». Det betyr også at der er felles retningslinjer for barn & unge i
Skandinavia som vil være positivt for videre samarbeid.
Kommentar fra VP: I sak 57/16 vedtok styret at «NRF støtter de Skandinaviske
ungdomsreglene og skal anbefale klubbene å følge». Men jeg finner ikke noe vedtak
om aldersgrupperinger.

Vedtak:
Styret vedtar foreslått Aldersgrupperinger for NRF barne & ungdomsrugby.
Anne sjekker opp om vi trenger ytterligere tillegg i forhold til League.
Disse sendes GS, som implementerer.

Dato for neste styremøte: 24. August skype 19:30-22:00

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.

____________________
Per Thorkildsen

_________________________
Chris Spencer

___________________
Erik Baret

____________________
Diana Bird

_________________________
Anne Haigh

___________________
Karl-Fredrik Velle

