Svenska Rugbyförbundet
Medlem av:
Riksidrottsförbundet
Rugby Europe
World Rugby

Protokoll för styrelsemöte nr 14 Svenska Rugbyförbundet för
perioden 2020-2021, 2020-11-29
Plats: Digitalt via Teams
Närvarande: Helena Proos (HP), Neil Johnson (NJ), Maria Vargö (MV), Francois
Dubos (FD) och Erika Göthberg (EG)
Anmält förhinder: Stefan Landgren, Peter Bambury och Ulrika Svensson
§173 Mötets öppnande
Ordförande öppnade mötet och hälsade Erika välkommen till styrelsen.
§174 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
§175 Val av justerare för mötet
Till justerare valdes MV.
§176 Justering av protokoll
Eftersom detta var ett extramöte justerades inte föregående protokoll.
§177 Beslutspunkter
177:1 Tävlingsbestämmelser
MV har på uppdrag av styrelsen haft samråd med Niclas Jaråker gällande
tävlingsbestämmelserna, ändringarna som gjorts var bra.
Styrelsen beslutar att godkänna tävlingsbestämmelserna enligt utskickat förslag.
Styrelsen ger MV i uppdrag att kontakta Niclas angående publicering av
tävlingsbestämmelserna.
FD efterfrågar en flik för ungdomsverksamheten på hemsidan, diskussionen
mynnar ut i att ge alla kommittéer möjlighet att kunna publicera själva.
Styrelsen beslutar att ge NJ i uppdrag att ge alla kommittéer rättigheter att kunna
publicera själva.
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177:2 SM-veckan 2021
Eftersom SM-veckan inte blev av i Halmstad 2020, har RF beslutat att flytta den till
2021. SM-veckan i Linköping flyttas till 2022.
Pga coronasituationen kommer eventet att skalas ned och inte bli den folkfest det
vanligtvis är.
Styrelsen beslutar att ge FD i uppdrag att skriva avtal med Destination Halmstad
samt NJ att se över och ta fram ett avtalsförslag med Halmstad Nomads.
177:3 Nomineringar till Rugby Europe
En diskussion förs kring vilka kommittéer i RE vi skulle kunna nominera till.
NJ skriver ihop en mall och skickar till styrelsen för översyn. Beslut tas på nästa
ordinarie styrelsemöte.
177:4 Nästa möte
Styrelsen beslutar att ha nästa möte 6/12 kl. 13.00 via Teams.
§178 Mötets avslutande
Ordförande förklarade mötet avslutat.
Erika Göthberg

__________________________________
Sekreterare

Mia Vargö

__________________________________
Justerare
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