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Utdrag extra styrelsemöte nr 8 Svenska Rugbyförbundet för perioden 20202021, 2020-10-04
Plats: Teams
Närvarande: Francois Dubos (FD), Stefan Landgren (SL), Maria Vargö (MV),
ledamot efter att Jill Lundström lämnat styrelsen, Helena Proos (HP), ordförande för
mötet, Ulrika Svensson (US), tjänstgjorde i mötet då DS var frånvarande
Lämnat återbud: Peter Bambury (PB), Daniel Sörensson (DS)
§107 Mötets öppnande
HP öppnar mötet och hälsar alla välkomna.
§108 Seriesystem 2021 Herrar XV
Diskussion fördes om Seriesystem för Herr XV 2021. Förslag har presenterats av
Tävlingskommittén (TK) där 3 möjliga upplägg visades. TK:s rekommendation till
Styrelsen var att besluta i enlighet med förslag 2 (en syd- resp norr-serie) vilket
baserades på en enkätundersökning som gjorts där en majoritet av svarande
föreningar förespråkade det alternativet.
Styrelsen beslutade att ge TK i uppdrag att gå vidare i enlighet med förslag 2.
Styrelsen tydliggör att man vill att TK återkommer med förslag på nödvändiga
ändringar framöver om förutsättningarna skulle markant förändras.
HP får mandat att diskutera frågan vidare med TK för styrelsens räkning.
§109 Publik på kommande seriematcher
TK önskar att styrelsen fattar beslut om ifall publik ska tillåtas under spel av
semifinaler. Rekommendation från TK är att publik inte tillåts under spel av semifinaler
men att detta kan ändras genom beslut från riksdag/regering om ändringar i tillåten
publikstorlek vilket väntas 15/10.
Styrelsen fattar beslut i enlighet med TK:s förslag. Publik är inte tillåten under spel av
semifinaler men kan bli tillåten till finalspelet om riksdag/regering fattar beslut om att
större publik ska tillåtas.
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§110 Nästa möte
Nästa möte hålls i Göteborg31/10 kl. 12.00

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