Protokoll styremøte Rugby League Norge
Dato:
Tid:
Sted:
Tilstede:

Tirsdag 1. desember 2020
20:00 til 21:30
Digitalt, Microsoft Teams
Leif Larsen, Anne Haigh, Dave Hunter, Kim Andre Seglem, Erik Schou
(for sak 1) og Jonatan Dam

Forfall:
Agenda
Sak 1

Erik Schou's rolle i styret
Erik Schou ønsker å være involvert som rådgiver for styret. Dam har
invitert Schou til å få ordet i 10 minutter til å forklare sine tanker, og si
hva han ønsker å bidra med.
Vedtak: Erik Schou vil bidra som rådgiver for styret fremover. Vi
samarbeider med han for å lage en handlingsplan for markedsføring
for de neste 5 årene, som følger vår overordnede handlingsplan.

Sak 2

RLWC2021 & Rullestol Rugby League
Jonatan Dam og Anne Haigh har jobbet med utviklingen av Rullestol
RLN. Dam foreslår at Dam og Haigh fortsetter som hovedansvarlige for
denne prosessen, i samarbeid med en eventuell utviklingskomite. Det
har blitt dannet en lukket gruppe på Facebook for alle interesserte, og
vi jobber aktivt med å utvikle et tilbud før- og etter VM.
Vedtak: Anne Haigh og Jonatan Dam fortsetter som hovedansvarlige.

Sak 2.1

Ansettelse av trener for rullestol RLN
Vi har blitt kontaktet av Martin Beddis som ønsker å hjelpe Rugby
League Norge som trener, og med utviklingen av rullestol rugby
league. Martin Beddis' CV sendes vedlagt med agendaen for møtet.
Vedtak: Må søke trener på våre sosiale medier / kanaler. Frist på
minimum 7 dager. Søk etter assistent trener også.

Sak 2.2

Utviklingskomite rullestol RLN
Vi har store utviklingsprosjekter foran oss med barne- og
ungdomstilbud, samt rullestol rugby league. Skal styret lage en
underkomite som kan fokusere på utviklingen av rullestol RLN?
Vedtak: Styret lager en underkomite for rullestol rugby league.
Foretrukket medlemskomposisjon: 1 medlem med trenerrolle, 1
medlem med spillerrolle, og 1 siste individ hvor det ikke stilles samme
krav om trener- eller spillerrolle.
Vedtaket er forbeholdt at det ikke står noe i NRF Samarbeidsavtale
som forhindrer dette.

Sak 3

Barne- og ungdomsrugby utvikling, og turneringsplan 2021
Vi setter opp en turneringsplan for 2021, samt diskuterer hva vi må
fokusere på for utviklingen av barne- og ungdomsrugby.

Vedtak: Samarbeid med regionene om turneringsplan, tar
utgangspunkt i 3 turneringer (Farsund, Sandnes, Lillestrøm). Leif Larsen
påtar seg hovedansvar for koordinering av dette.

Sak 5

Domestic XIII 2021
Hvordan skal vi løse sesongen neste år mtp. COVID-19, og manglende
oppmøte på kamper?

Vedtak: Vi gjør oss noen tanker til styremøte i januar, og oppdaterer
oss på NRF sine planer. Vi setter av god tid til denne saken på
styremøtet i januar.

Sak 6

Nettside
Skal vi gjøre endringer på nettsiden? Styreleder foreslår å engasjere
Kristoffer Milligan i denne oppgaven.

Vedtak: Jonatan Dam tar kontakt med Milligan for å diskutere
fornyelse av nettsiden.

Sak 7

Samarbeid med NRF
Tanker om hvordan vi kan forbedre samarbeidet med NRF. Dam
foreslår at vi kommer til enighet med NRF om at referat fra styremøter
skal deles med hverandre, for å forbedre kommunikasjonsflyten.

Vedtak: Vi søker samarbeid med NRF om hurtig utveksling av referat
fra styremøter. Jonatan Dam kontakter Lee Johnson for å undersøke
muligheter for å også forbedre kommunikasjonsflyt gjennom han.

Protokoll signeres/godkjennes av samtlige styremedlemmer som sak
1 ved neste styremøte.

