SVENSKA RUGBYFÖRBUNDET
Medlem av:
Riksidrottsförbundet
Rugby Europe
World Rugby

Protokoll för styrelsemöte nr 19 Svenska Rugbyförbundet för
perioden 2020–2021 2021-02-14
Plats: Digitalt via Teams
Tid: Kl. 13-17
Närvarande
Helena Proos (HP), Mia Vargö (MV), Francois Dubos (FD), Neil Johnson (NJ), Erika
Göthberg (EG), Anja Näslund (AN), Niclas Jaråker (NiJa), Per Gjörloff (PG), Anna-Lena
Swartz (ALS).
Ulrika Svensson (US) anslöt till mötet efter kommittéernas rapporter.
Frånvarande
Stefan Landgren (SL), Peter Bambury (PB).
§222 Mötets öppnande
HP öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
§223 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
§224 Val av justerare
FD valdes till justerare.
§224 Föregående protokoll
Protokollen för styrelsemöte nr 17 och 18 godkändes.
§226 Redovisning från kommittéer
a. Ungdom
Bordläggs.
b. Landslag (ALS)
Presentation av organisationen, årscykel och processkartor.
Coronaanpassningar krävs för spel framöver.
Antidopingutbildning och utvecklingsvägar diskuterades.
Verksamhetsberättelse för 2020 inskickad för alla lag
Nästa ordförandemöte är två tränare inbjudna.
c. Tävling (NiJa)
Ändrar efter 1 april mötesdag från tisdag till torsdag, för att kunna hjälpa
klubbarna med Profixio.
Diskussion om säsong 2021. Spelprogram till berörda klubbar utskickade.
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Söker arrangörer för B-slutspel för dam och herr samma datum som SMveckan men i en annan stad.
TB godkänd av styrelsen. Forum för TB 2022 för klubbar och domare
Teamsutbildning för matchledare. Samarbete LK och UK.
EB skickat förslag till styrelsen, licenser stora punkten. Diskussion kring EB,
ändringar 2021 och 2022 – inte göra för stora ändringar nu när året redan
påbörjats. Påbörja arbetet för 2022 snart.
d. Valberedning (AN)
Träff med medlemsföreningarna i onsdags, dålig uppslutning. Väldigt spridda
inspel. Nulägesanalys: prata med anställda och kommittéordförande, får in
olika perspektiv. Diskussion kring RUK:s närvaro på mötet
Ta upp på ordförandemötet att nominera folk.
Styrelsen tackar kommittéerna för rapporterna.
§227 Rapporter från Neil
a. GS
RF: Aktuellt läge restriktioner för seniorverksamhet.
Trygg Idrott: Bättre koll barn/ungdom – diskussion med UK – få ut rätt
dokumentation till alla tränare.
Utbildning: Ändrat hela Get Into Rugby-programmet, onlineutbildningar för
domare, onlineutbildning CPD planeringsmöte på tisdag, göra en
prioriteringslista till nästa möte vilka som ska utbildas. ALS frågar om
utbildningsbehov för managers – skickar underlag till NJ och styrelsen
RE: April-maj spika datum, lite beroende på restriktioner, vår säsong
internationellt kommer att börja oktober-november (15-manna), 7-manna inte
nämnt.
José har fått inbjudan till årsmötet, måste ha negativa tester för att få komma.
Nomineringar till kommittéer och subkommittéer inkommit, vi fick med JeanJacques i Legal och Sara i physio.
Antidoping: Sweden Antidoping separerat från RF, vill att vi ska
vistelserapportera från alla allsvenska klubbar, både dam och herr.
Beslut: NJ och NiJa tar skyndsamt ett möte med alla allsvenska klubbar
Utveckling: haft möte med UK, Get Into Rugby, Rugby Ready, möte med
skotska förbundet för utbyte. UK bra för att utveckla barn och ungdom.
b. RUK
Att synas är viktigare än att rekrytera, vilket är svårt pga Corona. RUK jobbar
i stället med att nätverka. Inbjudna till möte för att kunna jobba bättre
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Diskussion kring förväntningar och rapportering och vad vi vill få ut av den.
§228 Rapport från revisorerna
PG gick igenom revisionsschemat inför årsmötet samt fördelning Per och Allan
emellan, där Allan fokuserar på det ekonomiska och Per på det administrativa.
FD ställde frågan om digital signatur är giltig, FD och PG stämmer av med RF.
Styrelsen tackar för dragningen.
§229 Årsmöte
FD och HP har haft möte med revisorerna, har en tidplan. Redovisningen från RF klar
18 februari, skickas direkt till revisorerna. FD gör den ekonomiska berättelsen.
EG sköter att protokollen skrivs på, att kallelsen går upp på hemsida samt till
klubbar, samt att verksamhetsberättelsen klarställs.
Diskussion kring hur det digitala årsmötet ska genomföras samt om styrelsen ska
ses fysiskt.
§230 Ordförandemöte
Återrapportera kring Cardskipper, att vi kommer att använda Cardskipper och har
lyssnat på klubbarna att inte ha individuella licenser i år.
Två förbundskaptener kommer att presentera sig på kommande möte. Vi kommer
även att lyfta diskussionen kring RUK.
§231 Avtal
Macron (MV): Omtag på avtalet är klart, överenskommelse med Henrik, skickas till FD
och HP, sen skriva ut och skriva på. Förtydligat, tagit bort regionslagen, högre rabatt,
färre antal ställ. Diskussion kring kläder till domare, eftersom de ingår i avtalet med
Macron. Fortsatt diskussion om domarnas särställning och huruvida de borde vara
en egen kommitté.
§232 Strategisk plan
Bordläggs.
§233 Utbildningar
Vi ska fastställa utbildningsplan med datum, som ska skickas ut till klubbarna, NJ
kommer att ha datum efter nästa torsdag. Diskussion kring om utbildningar ska ingå
i den strategiska planen samt i verksamhetsplanen.
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§234 Skrivelser
- Gefle Rugbyklubb: Ny förening, styrelsen bör sätta ihop ett välkomstbrev.
- Rugby Europe newsletter: Diskussion kring vilka som får nyhetsbreven och om
vi ska ha med dem som skrivelser.
Styrelsen beslutar att EG skickar ut till styrelse och kommittéordförande.
Skrivelserna läggs till handlingarna.
HP tackar adjungerande deltagare för närvaro.
§235 Beslut
- Landslag
Styrelsen beslutar att utse Jonas Toresäter och Pasi Niemelä till managers.
Styrelsen beslutar att godkänna kontrakt och att det skrivs under, HP
ansvarar. Fysiska kontrakt förvaras på kansliet.
-

EB
FD presenterar underlag, diskussion kring förändringar inför 2022 eftersom
planeringen är så försenad. Diskussion kring ökad kostnad vid slutspel, när
man tidigare flög in domare, vilket inte görs längre.
Styrelsen beslutar att godkänna EB som följer 2020 års kostnadsnivåer efter
gjorda ändringar (laglicens ligger kvar, lägga till klubblicens, samt ändra
kostnaden för farmaravtal och samarbetsavtal och tar bort ökad kostnad vid
slutspel). FD meddelar TK/NiJa, som i sin tur meddelar klubbarna. Vi tillsätter
en grupp som ska jobba med EB under året med klubbarna.

-

Budget 2021
Diskussion kring budgetförslag samt möjligheten att införa en ungdomsfond
och att söka sponsring. Budget för 2022 ska fattas beslut om i november.
Styrelsen beslutar att ta beslut om budget på ett extrainsatt styrelsemöte den
16 februari.

-

Digital signatur
FD presenterar olika förslag för digital signering.
Styrelsen beslutar att om vi får signera digitalt inför vi digital signering.
Styrelsen ger i uppdrag till FD att presentera ett förslag.
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§236 Övrigt
Diskussion kring hur förbundet ska uppmärksamma dödsfall inom förbundet, efter
att en tränare nyligen dött i Corona. NJ har hört av sig till klubbarna om de vill
uppmärksamma det på hemsidan. Styrelsen ska skicka blommor till Uppsala
Rugbyklubb, NJ tar på sig att se över hur vi ska gå tillväga. Diskussion kring hur vi
ska säkerställa sådana här frågor framöver, frågan lyfts på kommande
ordförandemöte.
§237 Nästa möte
Extrainsatt styrelsemöte den 16 februari kl. 20.
Ordinarie styrelsemöte den 21 mars, kl 13-17.
§238 Mötets avslutande
HP tackar för deltagande och avslutar mötet.

______________________________
Erika Göthberg
Sekreterare
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