Svenska Rugbyförbundet
Medlem av:
Riksidrottsförbundet
Rugby Europe
World Rugby

Utdrag styrelsemöte nr 3 Svenska Rugbyförbundet för perioden 2020-2021,
2020-06-14
Plats: Teams
Närvarande: Daniel Sörensson (DS), Helena Proos (HP), Francois Dubos (FD),
Stefan Landgren (SL), Maria Vargö(MV) (till 14.30), Ulrika Svensson (US), Jill
Lundström(JL)
Adjungerade: Anna-Lena Swartz (ALS), Jonas Toresäter (JT), Niclas Jaråker
(Nja)
Lämnat återbud: Peter Bambury (PB)
§29 Mötets öppnande
DS öppnar mötet och hälsar alla välkomna.
§30 Föregående protokoll
Styrelsen godkänner föregående protokoll
§31 Val av justerare för mötet
HP väljs till protokolljusterare för mötet.
§32 Godkännande av dagordning
Styrelsen godkänner dagordningen med tillägg av ekonomi-punkten, som saknas i
förslag till agenda.

§33 Landslagskommittén
Presentation görs av ALS och JT avseende landslagskommittén och deras arbete, de
presenterar organisationsstrukturen och de olika rollerna. Utmaningar är kostsam
utrustning, så som analysverktyg. Sponsring är en ständig utmaning men som
landslagskommittén arbetar med. Mediegruppen börjar komma igång på nytt. Olika
pathways presenteras för styrelsen.
Tränare, managers och ansvariga presenteras för styrelsen. Landslagskommittén
framhåller att det är en organisationsförändring med RUK som kommer att påverkar
deras arbete, men hur det utfallet kommer bli vet vi inte än. Vidare framhåller
Landslagskommittén att samarbetet med RF är viktigt och fungerar bra, vi i SRF får
stöttning i form av utbildning, kompetensförhöjning och exempelvis idrottspsykolog,
sjukgymnast, skadeförebyggande träning.
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JT presenterar utvecklingsplan 2025 (UP7s) avseende sjumanna som heter “Mot
världstoppen och medaljer”, denna skall presenteras till Riksidrottsförbundet (RF) och
Svenska Olympiska Kommittén (SOK), de kan eventuellt bidra med både personal och
ekonomisk stöttning. RFs UP består av 60 frågor i 7 olika delar/teman (se bilaga, s. 2).
Målet är att vara klar med ett utkast av utvecklingsplanen till den sista juli. Vi behöver
visa till RF och SOK att vi är värda att satsa på. Vi saknar resurser, men vi har det
mesta på gång eller på plats. Styrelsen tackar för en tydlig presentation och LK för att
de fick delta.
Frågor:
Styrelsen frågar om hur vi börjar med att sprida detta till klubbarna så att vi kan “träna
rätt” i klubbar så att alla spelare, gamla som nya, tränar för att utvecklas åt rätt håll.
ALS svarar att alla tränare har blivit inbjudna att delta på läger, spelare uppmanas att
ta “hem” sina övningar till klubbarna och sprida kunskap i klubbarna. Vidare vill ALS
lyfta behovet av utbildningar så som exempelvis 2018, där en utbildning hölls på
Bosön. Landslagskommittén ber om hjälp från styrelsen att utforma en utbildningsplan.
NJ (GS) svarar att det är NJ (GS) och JB som håller i den just nu, och att när RUK
kommer igång så kommer även de vara med i arbetet att utveckla en utbildningsplan
långsiktigt.

§34 Tävlingskommittén
NJa presenterar utskick till klubbarna som just nu är på remiss till läkare. Vidare
presenteras hur närkontakten kommer stegras, och hur riktlinjerna till klubbarna
kommer utformas. Utskicket kommer kompletteras med läkarens synpunkter och
skickas ut så fort som möjligt, men samtidigt utan att stressa fram en text som inte
kommer bli bra eller tydlig.
Styrelsen lyfter fram frågan om TK har funderat kring att utse en ansvarig. TK och
SRFs styrelse diskuterar och kommer fram till att klubbarnas styrelser är ytterst
ansvariga att implementera riktlinjerna och därmed inbegrips i en klubbs
handlingsutrymme att besluta om de vill ha en ansvarig eller inte. Styrelsen
beslutar att TK skall skicka utskicket till styrelsen, som styrelsen ska ta beslut om,
via mail.
DS berättar att det finns tankar och indikationer från WR/RE om att ändra
serierna och ha ett stort årshjul.
DS påminner om att SM-veckan kommer ske i Halmstad nästa år 2021.
RE skickade ett mail igår, där de har ställt in all 7s resten av 2020, samt 15s för
vår serienivå. Vi kommer således inte har några landskamper/serier varken i 15s
eller 7s.
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Mail inkommit avseende att en klubb är orolig för deltagande. Föreningen har
kontaktat både TK och styrelsen och TK kommer ta upp mailet på onsdagens möte.
Styrelsen ber TK att undersöka om det är klubbens ställningstagande eller en
enskild person.
En förening har brutit mot förbudet mot 50 personer, RF corona har mailat oss och
bett oss att upplysa om att det är förbjudet och att bestraffning kan komma att ske.
TK ska skicka mailet och cc:a RF corona i mailet.
Frågor från styrelsen kan skickas varje vecka innan onsdagen.

§35 Ekonomi
FD presenterar ekonomin. FD presenterar en forecast och hur han tror att det
kommer se ut resten av året. Frågetecken för FD är avgift för klubbarna. Styrelsen
beslutar att vi fullföljer beslutet från förra mötet att vi skall fakturera nu när
säsongen planeras starta 1/8.
Covid-stöd från RF, kommer ej finnas något stöd till SRF. Eventuellt kommer
klubbar få stöd. FD skall dock stämma av med landslag och domare avseende
retur av biljetter och ersättning då vi i nuläget inte har några återbetalningar.
FD presenterar att våra anställda i RUK har olika startdatum 1 person 1/6
(Stockholm) och 2 personer 1/8 (Väst och Skåne).
§36 Arbetsgrupper och kommittéer
UK: SL har varit i kontakt med Sean Rollings, han är intresserad. Han har frågor
kring själva ansvaret och vem som väljer deltagare. SL skall be Sean att inkomma
med en presentation innan beslut.
JL skall till nästa möte utforma en rollbeskrivning för ordföranden i kommittéer. JL
frågar kring den OneNote som håller på att sammanställas, styrelsen anser att det
är på rätt väg och skall fortsätta framöver. Beslut om OneNoten skall tas på
framtida möte.
§37 Arbetsbeskrivningar
37:1 Tävlingskommittén
Revidering behövs ske avseende “elitansvarig” till “landslagskommitté”. Styrelsen
framhåller att det är viktigt att TK själva ger förslag på förtydliganden i
arbetsbeskrivningar.
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37:2 Landslagskommittén
Vi har ingen beslutad arbetsbeskrivning för landslagskommittén. Styrelsen beslutar
att ge JL i uppdrag att kontakta Landslagskommittén att utforma ett förslag till
arbetsbeskrivning för Landslagskommitté. Styrelsen skickar med att vi anser att LK
har störst insyn i verksamheten och bör själva styra över innehållet. Önskemål om
utkast deadline, 1 vecka innan mötet i augusti, samtidigt som styrelsen har
förståelse för att det kan bli förseningar på grund av utvecklingsplanen som LK
arbetar med. JL skall skicka UK-beskrivning som mall till LK.
37:3 Arbetsbeskrivning Ungdomskommittén
DS presenterar arbetsbeskrivningen för UK, och styrelsen anser att det finns ett
behov av revidering. Styrelsen diskuterar om det skall vara ett årsmötesbeslut,
styrelsen anser att det är styrelsen som är ansvariga och beslutsfattande i frågan
och inte årsmötet.
§38 Arbetsbeskrivning Jämställdhetskommittén
Styrelsen önskar att en man leder jämställdhetskommittén. JL skall skriva en
annons till hemsidan..

§39 Värderings-gruppen information
Gunnar, NJ och SL hade möte i veckan, Gunnar är mycket intresserad och gör det
parallellt med hur han arbetar i ett annat förbund.
§40 Antidoping
DS skall skriva ihop ett brev till de klubbar som har haft dopingfall 2019. MV säger
att hon kan stötta. På nästa möte skall vi diskutera om vi skall ha en ansvarig eller
kommitté.
§41 Nästa möte
Styrelsen beslutar att ha telefonmöte avseende RUK veckan efter midsommar och
styrelsemöte: 19 Juli kl 13-16. JL bjuder in.
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