Svenska Rugbyförbundet
Medlem av:
Riksidrottsförbundet
Rugby Europe

Protokoll för SRF styrelsemöte nr 2 för perioden 2018-2019,
2018-04-22
Telefonmöte
Närvarande: Patrik Hillelson (PH), Ivan Vitus (IV), Jill
Lundström (JL), Ulrika Christerson (UC), Trine Sandberg (TS), Paul Berg (PB),
Maria Vargö (MV), Jean-Jaques Zander (JJZ), Pasi Niemelä (PN)
Ej Närvarande: Neil Johnson (NJ), Fredrik Hammarwall (FH)

§11 Mötets öppnande
Ordförande Maria Vargö öppnade mötet
§12 Fastställande av dagordning
Dagordningen enligt mailutskick godkändes
§13 Val av justerare för mötet
Till justerare valdes MV och PN
§13 Beslutspunkter
§13.1 Motion rörande ungdom
Festivaler och cuper ska prioriteras före seriespel för senior och spel behöver
erbjudas för åldersgrupperna. F15 kan erbjudas spel i P14, F15, F18 (15 år) under
2018.
Styrelsen antar PHs förslag med justering av texten avseende Seriespel och USM, så
det visar att spel för ungdom avses, ej seriespel för senior.
JL Reserverar sig mot beslutet att införa redan till denna säsong.
Styrelsen ger förslag till arbetsgruppen att se över andra möjligheter för dispens, att
det inte endast är åldersbundet.
§13.2 Kanslitjänst
Styrelsen beslutar att gå vidare med Eneby BK som kanslitjänst. MV och PN får
uppdrag att diskutera avtal med Eneby BK.
§13.3 Förråd
Styrelsen beslutar att godta NRK Trojans förslag och skriva avtal enligt förslaget
som presenterats. SRF står byggkostnad av förrådet samt betalar hyra enligt det
avtal.
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§14 Rapporter
14.1 MV rapporterar om mötet med Jason Levis från W och de norska och danska
förbunden
14.2 NJ och JJ har träffat irländsk konsult ang. sponsring, JJ gav kortfattad
summering av diskussion de haft. NJ kommer med skriftlig rapport
§15 Diskussionspunkter
15.1 Representant Rullstolsrugby 12/5
Johnny Engström som ansvarig och finns två till klara, behöver hitta 3 till som kan
närvara, med fördel spelare och i Stockholmsområdet.
15.2 Representant för USM
PH utses kontaktperson mot Vänersborg och Lars Mossberg.
15.3 Sponsortält landskampen Enköping
Helena Proos sätter upp sponsortält till landskapen 12/5 och frågar vilka
förbundssponsorer som ska närvara. JJ hör med Michelin och BLK

§16 Övriga frågor
Försäljning av matchtröjor PN ser om RUT som har samling där kan göra det.
§17 Nästa möte
12/5 i Enköping kl. 9.00
§18 Avslutande av mötet
Ordförande förklarade mötet avslutat

Pasi Niemelä
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Sekreterare:
Maria Vargö
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Justerare:
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