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Utdrag styrelsemöte nr 15 Svenska Rugbyförbundet för
perioden 2019-2020, 2020-03-16
Plats: Teams
Närvarande: Daniel Sörensson (DS), Pasi Niemelä (PN), Jill Lundström (JL),
Stefan Landgren (SL), Ivan Vitus (IV), Helena Proos (HP), ), Lotta Abrahamsson
(LA)
Anmält förhinder: Ulrika Svensson (US), Neil Johnson (NJ)
§103 Mötets öppnande
Ordförande öppnade mötet
§104 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes
§105 Val av justerare för mötet
Till justerare valdes LA.
§106 Föregående mötesprotokoll
Mötesprotokollet godkändes och lades till handlingarna.
§107 Beslutspunkter
107:1 Årsmöte 2020
 Hur genomför vi årsmötet digitalt?
Kräver föranmälan med fullmakt och info hur man nås telefon och mail.
Fredag kl. 16.00 är sista tiden för anmälan.
PN går ut med info att de som ska delta ska anmäla sig och skicka fullmakt.
PH nämner att SAFF tittar på en teknisk lösning som han skulle få ta del av.
DS har kontaktat Adrian Qvarnström om att sätta upp en hub i Väst.
Styrelsen ser efter hur vi ska lösa en tekniska biten. Förslaget är att vi ska
ha några fasta hubbar men även kunna delta enskilt.


Status inför årsmötet och vad behöver slutföras
DS pratar med Anja om när förslag till ny styrelse är klar. Informationspunkt
om verksamhetsplanen läggs till i mån av tid. Avtackningar bör göras via
hemsida.
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107:2 Verksamhet p.g.a. COVID-19


Landslag
Styrelsen beslutar att all landslagsverksamhet ställs in fr.o.m. dagens datum
och april ut. Styrelsen ser främst resorna som problemet då vi antingen ska
resa ut eller det flyger in spelare eller tränare till Sverige och enligt UD:s
senaste rekommendation ska utlandsresor undvikas. PN skickar info till
Emelie som vidarebefordrar till managers som skickar vidare till lagen.



Tävling
Första serieomgången är 25/4. Styrelsen beslutar att kontakta TK för att de
ska se över möjligheterna ifall seriestart inte kan genomföras enligt plan. DS
kontaktar Niclas Jaråker i frågan. Svar behöver lämnas senast 29/3 av TK.
TK behöver ta fram olika scenarier. PN presenterar på hemsidan i gemensam
nyhet



Distrikt/Förening
SRF följer Folkhälsomyndighetens, RF:s och Regeringens råd om status och
agerande. Enligt RF:s senaste information så ska man höra av sig till sitt
förbund om frågor rörande detta.
SRF tydliggör därför att vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer
att inte samlas i större samlingar än 500 personer samt RF:s
rekommendation med riskbedömningar enligt länken nedan.
Träningar och arrangemang i föreningen bestäms av föreningen själva. SRF
uppmanar till att följa rekommendationerna om att inte träna om man är
sjuk.
https://www.rf.se/coronavirusetochidrottsrorelsen/

107:3 Hedersordförandes pris
5 personer har nominerats; Robin Fransson, Nicklas Jaråker, Gunnars Mattiasson,
Andy Stewart, Maja Meuller.
Styrelsen beslutar enhälligt att utse Niclas Jaråker med motivering:
Niclas är nominerad utifrån hans arbete under långtid inom svensk rugby, där han
varit spelare på klubbnivå och på landslagsnivå. Han har även haft olika
styrelseuppdrag. Nu har han tagit ett nytt steg för att hjälpa till att utveckla Svensk
rugby genom att vara ordförande i TK. Vi anser att Niclas skulle få en möjlighet att
utveckla sig och sitt nya uppdrag genom att se Svensk rugby från ett internationellt
perspektiv. Där vi hoppas att han får möjlighet att utveckla sig själv och hjälpa
Svensk rugby att ta nästa steg.
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§108 Rapportpunkter
108:1 Kreditkort för landslag
Kortet har kommit till kansliet.
108:2 Bankkredit
Förbundets checkkredit har förlängts och gäller i tre år.
108:3 Kit
Har bromsats upp, just nu ska vi få fram provstorlekar.
108:4 Övriga punkter
LA skickar runt årsredovisning för underskrft.
§109 Mötets avslutande
Ordförande förklarade möte avslutat

Pasi Niemelä

__________________________________
Sekreterare:

Lotta Abrahamsson

__________________________________
Justerare:
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