SVENSKA RUGBYFÖRBUNDET
Medlem av:
Riksidrottsförbundet
Rugby Europe
World Rugby

Dagordning för styrelsemöte nr 23 Svenska Rugbyförbundet
för perioden 2020–2021 2021-03-21
Plats: Digitalt via Teams
Tid: Kl. 13-17
Närvarande: Helena Proos (HP), Francois Dubos (FD), Mia Vargö (MV), Erika
Göthberg (EG), Neil Johnson (NJ), Anna-Lena Swartz (ALS), Sean Rollings (SR).
Magnus Andersson (MA) anslöt en timme in i mötet.
Frånvarande: Ulrika Svensson (US), Stefan Landgren (SL), Peter Bambury (PB),
Niclas Jaråker (NiJa).

§262 Mötets öppnande
HP hälsar välkomna och öppnar mötet.
§263 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkänns.
§264 Val av justerare
FD väljs till justerare.
§265 Föregående protokoll
Protokollen för styrelsemöten nr 20, 21 och 22 godkänns.
§266 Årsmöte
Handlingarna har gått ut, valberedningen har skickat ut sitt underlag. Förtydliga
föredragningslista att stadgeändringarna kommer under sista punkten. Ta upp på
ordförandemötet och skicka ut. EG och HP tar kontakt med mötesordförande Tommy.
EG undersöker beslutet om valberedningens sammansättning.
Angående revisionsberättelsen stämmer FD av med revisorerna om det kommer
någon kommentar, den tas med till konstituerande möte.
§267 Ordförandemöte
US har gjort ett bildspel angående regionsbildningen, som ska presenteras på
kommande ordförandemöte.
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Klubbarna har tagit upp andra ämnen som de vill lyfta, bland annat budget och
verksamhetsplan. FD föreslår att vi ska göra ett årshjul för ordförandemötena, för få
en bättre framförhållning och kunna väga vår egen styrelseagenda och samtidigt göra
en prioritering av de önskemål som dyker upp från klubbarna.
Styrelsen beslutar att ordförandemötet ska genomföras med planerad dagordning
samt att ett årshjul ska upprättas för kommande möten.
§268 SM-veckan
NJ informerar om nuläge, samt inkluderar TK i kommande arbete. Arrangörerna har
meddelat att de har skjutit upp beslutet huruvida SM-veckan ska genomföras till 17
april.
Styrelsen tackar för informationen.
§269 Bestämmelser kring transpersoner
En transkvinna har skickat en fråga till förbundet om hur Sverige förhåller sig till att
låta transpersoner spela rugby. WR har fattat ett beslut att inte tillåta transpersoner
att spela och olika länder har hanterat beslutet på olika sätt. NJ har gjort
undersökningar kring detta, bland annat pratat med Hollands rugbyförbund, som
tillåter transpersoner att spela.
Styrelsen beslutar att NJ tillsammans med TK tar fram riktlinjer och en policy för
transpersoner.
Styrelsen beslutar att TK kan lämna dispens till individer innan dokumentet är
framtaget.
§270 Rapport från kommittéer
a. Ungdom
SR presenterar nuläget, vilka som ingår i UK och hur man ser på läget
framöver. Till kommande möte kommer SR att presentera struktur för en
verksamhetsplan.
b. Landslag
ALS rapporterar kring Covid-19-situationen och hur man hanterar den
internationellt och nationellt. Lokala träningsläger är inplanerade.
Antidopingutbildning av spelare och ledare är genomförd och ska skickas till
RE. Budgeten har delats upp på lagen. Avtal med tränare klara. Information
kommer att gå ut till alla klubbar.
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c. Tävling
NiJa har under veckan skickat ut information om att seriestart är förskjuten till
juni, 7-manna först sen 15-manna. Frågan kommer att lyftas på kommande
ordförandemöte.
d. Valberedning
Valberedningen skickade ut sitt förslag igår. En suppleantplats är vakant. MA
kommenterade utskicket utifrån styrelsens frågor.
§271 Rapporter från Neil
a. RUK
Kontakt med klubbar, årsmöten och projektstöd, lista över klubbar som ligger
illa till. Försöker få klubbarna att samarbeta. Stockholm tar in rugby i
skolverksamheten. Jobbar med sociala medier, upp till oss att ta fram en
grafisk profil samt sätta en budget för det. RUK ska ta fram underlag
tillsammans med SISU att vi kan söka pengar för deras finansiering framöver.
Diskussion kring hur ansvars- och arbetsfördelningen ser ut mellan förbundet
och regionerna, kommande styrelse får tydliggöra det.
b. GS
- WR: inte mycket händer.
- RE: stänger ner mycket verksamhet, José vill gärna träffa ordförande
framöver när det går att ses.
- Utbildning: RF-SISU:s utbildning per region, få personer anmälda.
CPD: 16 tränare har gått utbildningen. NJ skickade ut till U18-tränarna
innan vi går ut på nationell nivå. ALS gick och var nöjd. Bra med
onlineutbildningar.
Diskussion kring hur vi kommunicerar vi utbildningsplaner, de ska läggas
på vår utbildningssida på Idrottonline, spikas senast sista april. Fler WRutbildningar kan läggas online. För att inte missa anmälningar framöver
kommer vi att behöva en prioriteringslista för vilka som ska gå
utbildningarna. Vi måste få folk att gå tränarutbildningar.
- RF: Distriktsutredning, tappade 20 % LOK-stöd under året, HP efterfrågar
lista på klubbar som inte söker LOK-stöd, så att RUK kan jobba med det.
LOK-stöd går nu att söka digitalt. Statistik finns i distriktsrapporten, kolla
med US.
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§271 SOK:s årsmöte
Förbundet har blivit inbjudet till SOK:s årsmöte. Eftersom årsmötet är efter vårt
årsmöte kan vi anmäla ordförande, utan att specificera vem det är.
Styrelsen beslutar att anmäla förbundsordförande till SOK:s årsmöte.
§272 Ekonomisk rapport
FD rapporterar att RF har bytt bokföringssystem och att vi därför inte kan få ut någon
ekonomisk rapport i nuläget.
§273 Övriga frågor
Försäkringar: NJ lyfter att vi behöver ta beslut om vilken försäkring vi ska ha, NJ
förbereder ett underlag till nästa styrelsemöte. Ta med som övrig fråga som årsmötet
för att stämma av med klubbarna. NJ och FD återkopplar till Folksam, vi tar fram
underlag för beslut till kommande styrelsemöte.
Fakturor till klubbarna: FD har skickat påminnelser till klubbar som inte har betalat,
har fokuserat på de större fakturorna. Årsavgift måste vara avlagd enligt stadgarna
för att klubbarna ska få rösta på årsmötet. Licensavgifter har mer med spelandet att
göra. Ett principbeslut behövs. Förtydliga inför årsmötet hur vi vill göra. FD tar upp
det på ordförandemötet.
§274 Nästa möte
Extrainsatt styrelsemöte (konstituerande) den 11 april kl. 13-17.
§275 Mötets avslutande
HP tackar och avslutar mötet.

______________________________
Erika Göthberg
Sekreterare
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Justerare
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