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Utdrag extra styrelsemöte nr 10 Svenska Rugbyförbundet för perioden 20202021, 2020-10-13
Plats: Teams
Närvarande: Helena Proos (HP), ordförande istället för DS, Francois Dubos (FD),
Stefan Landgren (SL), Maria Vargö (MV), ledamot efter att Jill Lundström lämnat
styrelsen, Ulrika Svensson (US), ledamot istället för DS
Adjungerande: Niklas Jaråker (Nja) TK
Lämnat återbud: Daniel Sörensson (DS), Stefan Landgren (SL), Peter Bambury
(PB)
§117 Mötets öppnande
HP hälsar välkomna och öppnar mötet
§118 Val av Sekreterare

MV väljs till sekreterare för mötet
§119 Beslut gällande tillåten publik på finalmatcherna
NJa föredrog TK:s rekommendation att tillåta en publik om 50 personer på
kommande final- och bronsmatcher. Rekommendationen innebär att
arrangörsklubben tillåts besluta om att tillåta en publik om 50 personer under
förutsättning att man har förutsättningarna att följa kraven på social distansering
och de åtgärder som angivits i TK:s To-do lista för arrangörer.
Styrelsen beslutade att bifalla TK:s rekommendation.
§120 Överklagan gällande TK 2020-0001
Styrelsen beslutar att ändra TK:s beslut om omspel. Beslutet ska delges berörda
klubbar samt TK.

§121 Överklagan gällande TK:s beslut om dispens för deltagande i slutspel
Styrelsen beslutar att inte ändra TK:s beslut. Beslutet ska delges Lugi Rugby Club
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§122 Beslut om beställning av kläder
Styrelsen beslutar att ge Francois Dubos mandat att, tillsammans med
Landslagskommittén, beställa matchställ till landslagen enligt kontrakt med
Macron.
Styrelsen beslutar också att ge Francois Dubos mandat att beställa kläder från
Macron till övriga engagerade inom Svenska Rugbyförbundet, maximalt belopp för
denna beställning är 85.000 SEK.

§123 Mötets avslutande
HP tackar för visat intresse och avslutar mötet.
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