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Rugby Europe
World Rugby

Utdrag styrelsemöte nr 4 Svenska Rugbyförbundet för perioden 2020-2021,
2020-07-19
Plats: Göteborg
Närvarande: Daniel Sörensson (DS), Helena Proos (HP), Francois Dubos (FD),
Stefan Landgren (SL), Jill Lundström(JL)
Via Teams: Jill Lundström (JL)
Adjungerade: Neil Johnson (NJ)
Lämnat återbud: Peter Bambury (PB), Maria Vargö(MV), Ulrika Svensson (US),
§42 Mötets öppnande
DS öppnar mötet och hälsar alla välkomna.
§43 Föregående protokoll
Styrelsen har synpunkter avseende formen för föregående protokoll, JL önskar dela
upp protokollen i interna protokoll med diskussioner och publika protokoll. Frågan
bordläggs till nästa möte.
Styrelsen har under perioden från föregående möte haft möte med TK där beslut
fattades av styrelsen att vi skall bedriva tävlingsspel enligt plan C, under
förutsättningen att TK kontrollerar med RF att tolkning av riktlinjer är korrekt från
SRF och TK. DS reserverar sig mot beslutet.
Styrelsen har under perioden från föregående möte haft en digital votering avseende
om vi skall anställa RUK på deltid. Enkel majoritet bifaller beslutet och JL
reserverar sig mot anställningsformen och anser att arvodering/timanställning är
mer lämpligt. I beslutet deltog enbart ordinarie styrelse, dvs suppleanter deltog
inte.
§44 Val av justerare för mötet
FD väljs till protokolljusterare för mötet.
§45 Godkännande av dagordning
Styrelsen godkänner dagordningen.
§46 Ekonomi
FD går igenom den ekonomiska rapporten samt en kortare ekonomisk översikt samt
diskussion av “cardskipper” påverkan för både klubbar och förbund.
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JL berättar om split100, lämnar över till NJ för fortsatta dialoger och JL skall maila
uppgifter till honom.

§47 Föreningsutveckling
Vi börjar med att gå igenom vilka formella krav som finns så som
organisationsnummer, styrelse och stadgar. Vi minskat från 68 klubbar till att nu
enbart vara 47 godkända, varav 8 stycken saknar organisationsnummer.
NJ uppdaterar styrelsen i hur RF resonerar i hur de räknar. För stora förbund
gäller minst 50 klubbar och 3000 medlemmar.
Kortsiktigt ska vi hjälpa de 8 klubbar som saknar kriterier idag, DS och NJ tar på
sig denna uppgift. Långsiktigt behövs större ingripande.
2021 kommer RF se på år 2020, man ser således till föregående verksamhetsår när
man bedömer stödet, således behöver vi arbeta aktivt med frågan redan nu.
Vi diskuterar hur vi kan hjälpa nya klubbar, varav diskussion förs kring dels
administration och dels ekonomiska kostnader. Vi pratar om hur hemsidan är
uppbyggd, då NJ uppger att det finns material på hemsidan, i form av en guide, för
nya klubbar. NJ föreslår att vi byter namn på “utveckling” till exempelvis “nya
föreningar” eller dylikt. NJ skall prata med Admin om det.
Styrelsen är överens om att återinföra en föreningskonferens, styrelsen bestämmer
att NJ får i uppdrag att skapa en planering och FD skall kolla upp summan i
budgeten.
FD lyfter frågan avseende företag och rugby, samt hur vi marknadsför oss till
företag. Vi diskuterar hur sporten framställs och FD samt NJ skall diskutera hur vi
kan nå ut till företag och hur vi kan gå vidare.
Vi i SRF har svårt att hålla i motions-rugby och vi diskuterar exempelvis hur vi har
touch, hur vi kan hålla i olika aktiviteter och hur vi kan få fler motionsidrottare
inom sporten. Styrelsen beslutar att vi skall ha föreningsutveckling som en stående
punkt.
§48 Cardskipper
Vi har under de senaste åren inte skött licenser, spelavgifter och domaravgifter
främst avseende ungdomar och vi har ej fakturerat klubbar. Vi har brustit i detta
och vi behöver agera för att göra rätt, vi tar ett omtag.
Cardskipper är ett digitalt licenskort där alla spelare själva betalar och fixar sin
egen licens via mobil eller dator. Man ansöker om en licens och betalar direkt.
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Ansvaret och administrationen går således från föreningen till den enskilda
spelaren.
Fördelar:
•
•
•
•
•
•
•

Pengar in till förbundet som inte är låsta, så som bidrag från RF och RE är.
Enklare för klubbarna.
Spelaren har alltid licensen med sig.
Det går att mata in och ta ut information via excel.
Flera större förbund använder plattformen.
Rabatter genom kortet.
Foto på spelarens licenskort.

Nackdelar:
•
•
•
•

Kan leda till extra administration för klubbarna det första året.
Nytt system och vi behöver lägga ner tid på att lära oss det.
Mer kontroll av matchledare innan matcher.
Vi i förbundet får excel-lista.

Lösningar: Första året (2021) kommer klubben sköta en excel-lista till cardskipper
och 2022 kommer spelarna själva göra licensieringen, detta för att underlätta
övergången till ett nytt system. Detta ger också föreningar möjlighet att justera
medlemsavgifter samt årsavgifter inför 2022.
Fråga: Vad skall en licens kosta?
Idag kostar Folksam 175.000kr och laglicens kostar 14.000 kr för herrallsvenskan,
10.000 kr för damallsvenskan samt div 1 herr och övriga lag i de andra serierna
betalar 4500 kr. Totalt ca 252 000 kr idag.
Beslut: Vi tar beslut på att vi skall införa cardskipper, 2021 med excellista för
klubb och 2022 skall spelaren själv licensiera sig. Kostnader per år: Vuxen (18år +):
400 kr, ungdom (13-18 år): 200 och barn (upp till 12 år): 100kr.
Förslag till nästa möte: se över om stödmedlemmar ligger i cardskipper, exempelvis
100kr till klubben och 100kr till förbundet, NJ och DS ska kolla upp och skicka ut
förslag till nästa möte samt kolla internationals som inte har svenskt
personnummer. DS skall maila till alla ordförande med information om årets
fakturering.
§49 Årshjul
NJ, DS och JL skall till nästa möte sätta upp förslag för årshjul.
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§50 Corona, klubbar
Styrelsen beslutar att fortgå fakturering enligt EB.
§51 Uppdatering om arbetsbeskrivningar
JL skall skicka ut alla klara arbetsbeskrivningar på remiss.
§52 Övrigt
Doping: Styrelsen önskar skärpa TKs förslag. Om en förening har en dopad spelare,
skall denna återrapportera handlingsplan till SRF. Vi kommer ej fatta beslut tills vi
har haft en föreningskonferens för att förankra förändringen med klubbarna.
Hemsida: Vi kan dra igång arbetet med en ny hemsida direkt, vi har en förankring i
de allsvenska klubbarna samt regionerna. Om vi lanserar den nya sidan så kommer
IOL dras ned till enbart administrativt. Den nya sidan kommer vara en samlad
plats för matcher. Vi går vidare med den nya hemsidan och lägger upp även
svenskrugby.tv.
§53 Nästa möte
22 - 23 augusti, DS och JL återkommer med mer info
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