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Riksidrottsförbundet
Rugby Europe
World Rugby

Utdrag styrelsemöte nr 12 Svenska Rugbyförbundet för
perioden 2019-2020, 2020-01-23
Plats: Teams
Närvarande: Daniel Sörensson (DS), Pasi Niemelä (PN), Lotta Abrahamsson
(LA), Helena Proos (HP), Ulrika Svensson (US), Jill Lundström (JL), Patrik
Hillelson (PH)
Anmält förhinder: Neil Johnson (NJ), Stefan Landgren (SL), Ivan Vitus (IV)
§82 Mötets öppnande
Ordförande förklarade mötet öppnat
§83 Godkännande av dagordning
Dagordning godkändes av styrelsen
§84 Val av justerare för mötet
Till justerare valdes JL.
§85 Beslutspunkter
85:1 FK Herr XV
Styrelsen beslutar att Alex Laybourne utses till FK för Herr XV. Vi föreslår även till
Alex att Dustin, Karl och Henry är tillgängliga som assisterande, där Karl och
Dustin är en del av den existerande landslagsledningen, men att det är FK som
utser sin lagledning, utöver posten som manager.
85:2 Kreditkort för landslag
Lotta mailat med Swedbank men har inte fått besked men kommer att ringa i
morgon. Behovet är ett kreditkort inte kontokort enligt diskussion med
managergruppen. Lotta får uppdraget att kolla upp med banken om SRF som
förbund kan stå för kortet och om inte att Anna-Lena kan stå för det. Beslut tas på
nästa möte.
85:3 Kit
Styrelsen tar ett inriktningsbeslut att gå vidare med Macron om det inte kommer
något fördelaktigt med Nordic, som också är agentur för Macron, och att vi tar med
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i avtalet att det vi förbinder oss till vad det gäller köp ska gälla alla typer av kläder
och inte bara matchställ.
86:4 Mailkonto för Elitorganisationen
PH informerade att det behöver vara personliga inloggningar så vi kan endast ha
funktionsbrevlåda till dessa. Styrelsen beslutar att vi ska ha två konton; ett för
Anna-Lena Swartz och ett för Jonas Toresäter och att de ska en funktionsbrevlåda
landslag@rugby.se för landslagskommittén. Styrelsen beslutar att vi väntar med
manager@rugby.se tills PH får mer info om hur de kan dela sina dokument, om det
bara går att dela dokument eller om det även går att dela på katalognivå.
86:7 Kommande möte
Nästa möte är Skypemöte torsdag 30/1 kl 20.00
§87 Rapportpunkter
87:1 Möte med Tomas Bergström RF
DS informerade om mötet.
§88 Mötets avslutande
Ordförande förklarade mötet avslutat
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