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World Rugby

Utdrag styrelsemöte nr 2 Svenska Rugbyförbundet för
perioden 2019-2020, 2019-04-13
Plats: Malmö
Närvarande: Daniel Sörensson (DS), Pasi Niemelä (PN), Lotta Abrahamsson (LA),
Patrik Hillelson (PH), Ivan Vitus (IV), Ulrika Christerson (UC), (Neil Johnson
(NJ) till §12.1, Jill Lundström (JL), ), Anna-Lena Swartz (ALS) §10.2
Anmält förhinder: Stefan Landgren och Helena Proos
§7 Mötets öppnade
Ordförande förklarade mötet öppnat
§8 Godkännande av dagordning
Dagordning godkändes
§9 Val av justerare för mötet
Till justerare valdes JL.
§10 Rapporter
10:1 Rapport GS
GS skickade in kort rapport och presenterade det arbete han gjort vilket
inkluderade SM-veckan.
10.2 Landslag
ALS gjorde presentation för Elitverksamheten och svarade på frågor från styrelsen.
§11 Beslutspunkter
11:1 Kommande möte
Styrelsen beslutar att kommande möte ska hållas 15/5, vilket blir ett Skypemöte.
11:2 Hemsida
Förslag är att dela upp hemsidan med IOL som administrativ del och en ny sida
som publik del. Styrelsen beslutade att gå vidare med den inriktningen och se över
kostnader för detta.
11:3 TK/BUU
Styrelsen beslutade att separera Barn och Ungdomsutskottet från TK och åter
skapa Ungdomskommittén. PH utses som styrelsens ansvariga för UK.
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11:4 Konferenser
Styrelsen beslutar att Ordförandekonferens behålls. Förslag på datum 9/11 och att
TK ska ha presentera planering för kommande säsong. Förslag att bjuda in
ordförande för kommittéer. Behov finns att se över hur vi kan ha
distriktskonferenser.
11:5 Idrottslyftet
Styrelsen beslutar att NJ får uppdraget tillsammans med DS att ta fram en
instruktion för ansökan i IOL för Idrottslyftet så klubbar och distrikt kan ansöka
om bidrag. Söker både klubb och distrikt kommer distriktets ansökan prioriteras.
NJ får uppdraget att tar fram ett underlag hur ansökningarna ska prioriteras som
ska presenteras för styrelsen. (30%)
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