Svenska Rugbyförbundet
Medlem av:
Riksidrottsförbundet
Rugby Europe
World Rugby

Utdrag styrelsemöte nr 4 Svenska Rugbyförbundet för
perioden 2019-2020, 2019-06-16
Plats: Partille
Närvarande: Lotta Abrahamsson (LA), Patrik Hillelson (PH), Ivan Vitus (IV),
Helena Proos (HP), Neil Johnson (NJ)
Per skype: Daniel Sörensson (DS), Pasi Niemelä (PN), Jill Lundström (JL)
Anmält förhinder: Ulrika Christerson (UC), Stefan Landgren (SL)
§20 Mötets öppnade
Ordförande förklarade mötet öppnat
§21 Godkännande av dagordning
Dagordning godkändes av styrelsen
§22 Val av justerare för mötet
Till justerare valdes JL.
§23 Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna.
§24 Beslutspunkter
24:1 Ekonomisk rapport




LA har bett alla landslagen göra en prognos, utfall och kostnad.
Styrelsen beslutar att ersätta JJ för kostnad av Dropbox men LA meddelar
honom att han behöver säga upp avtalet då SRF inte kommer stå för mer
kostnader. I och med det anser vi det avslutat.
Klubbarna har inte fått underlag för inbetalningar av avgifter till SRF för i år.

24:5 Grupper kommittéer




TK – Arbetsbeskrivning uppdaterad av DS. Arbetet hos TK börjat bra under
ledning av Niclas Jaråker.
Domare – JL pratar med Julian Bevan om de kan ha en adjungerande i
styrelsen för bättre kommunikation
Jämställdhet – JL tagit fram en skiss som hon skickar ut ikväll

___________________________________________________________________________
Postadress
Email:
Box 4044
kansli@rugby.se
600 04 Norrköping
www.rugby.se

o

Svenska Rugbyförbundet
Medlem av:
Riksidrottsförbundet
Rugby Europe
World Rugby






UK - PH skickat ut förslag på arbetsbeskrivning igår, söker fortfarande fler
deltagare.
Sponsring/marknadsföring – HP börjat arbetet med underlag men efterlyser
mer kvinnor.
Distrikt och föreningsutveckling – IV och UC jobbar med underlag.
Antidoping – JL tagit fram uppdatering som ska publiceras på hemsidan.

24:6 Kommande möte
DS söker en plats att hålla mötet, vi träffas på fredagen 5/7.
§25 Rapporter
25:1 GS


Idrottslyftet
Ansökningar för 30 % finns ute hos distrikt och klubbar anmälan ska vara
inne 30/6. NJ informerar att Idrottslyftet kommer att ändras och detta är
sista året som det ser ut som nu.

§26 Diskussionspunkter
§27 Mötets avslutande
Ordförande förklarade mötet avslutat
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