SVENSKA RUGBYFÖRBUNDET
Medlem av:
Riksidrottsförbundet
Rugby Europe
World Rugby

Protokoll för extra styrelsemöte nr 22 Svenska
Rugbyförbundet för perioden 2020–2021 2021-03-17
Plats: Digitalt via Teams
Tid: Kl. 20-22
Närvarande
Helena Proos (HP), Francois Dubos (FD), Mia Vargö (MV), Stefan Landgren (SL), Ulrika
Svensson (US), Neil Johnson (NJ), Erika Göthberg (EG).
Frånvarande
Peter Bambury.
§256 Val av justerare
FD väljs till justerare.
§257 Utskick till årsmötet
a. Digital plattform för årsmötet
EG presenterar fyra digitala alternativ för årsmötet.
Styrelsen beslutar att använda sig av EasyMeet som plattform för det digitala
årsmötet.
b. Stadgar och proposition
US har genomfört de ändringar som diskuterades vid förra mötet. Inför årsmötet ska
en stadgemall göras, vilken ska godkännas av RS om årsmötet bifaller förslaget.
US och SL gör en genomgång på ordförandemötet och sedan en genomgång på
årsmötet.
Styrelsen beslutar att godkänna underlaget samt att presentera det på
ordförandemötet den 24 mars.
c. Konstituerande möte
Dagen efter årsmötet bör den nya styrelsen träffas för att konstituera sig och för att
kommittéordförande ska få presentera respektive kommitté gör.
Styrelsen beslutar att ha ett konstituerande styrelsemöte den 11 april kl. 13-17.
Kommittéordförande bjuds in och ska förbereda en presentation av sin kommitté.
§258 Seriespel 2021
HP har haft möte med TK angående planering av säsongen, som tidigast kan dra
igång i juni. TK skickar ut information och ämnet tas upp på söndagens styrelsemöte.
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§259 SOK:s årsmöte
HP har pratat med SOK, som efterfrågar inspel till valberedningens förslag. NJ
skickar ut underlag till styrelsen. På söndagens möte utser vi en representant som
närvarar på SOK:s årsmöte.
§260 Transperson som vill spela rugby
Förbundet har fått ett mail från en transperson som undrar om transpersoner får
spela rugby i Sverige. Vi behöver undersöka vilka beslut som är fattade i WR och hur
det påverkar svensk rugby. NJ stämmer av med RF och frågan lyfts på söndagens
möte.
§261 Mötets avslutande
HP tackar och avslutar mötet.
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