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1 Velkommen til NRF. Hva er NRF?

Det blir presentert hva NRF sin rolle i norsk rumpeldunk er.

2 Hvor offentlig skal NRF være?

Det bestemmes at i sesongen 2015/2016 skal det offentliggjøres metareferater
fra alle styremøtene til NRF.

3 Situasjon for norsk rumpeldunk og norske

lag

Det tas en fort gjennomgang av hvordan de forskjellige norske lagene lig-
ger ann. NTNUI (Trondheim) og OSI (Oslo) har ukentlige treninger og er
veletablerte. BMI (Bergen) trener ukentlig og virker motiverte. NMBU (Ås)
sliter litt med medlemmer og utstyr, men har ukentlige treninger. WIQC skal
begynne å trene ukentlig. Schnigard kommer trolig p̊a NM, men trener ikke.
UiO comets, Lillestrøm, Elvebakken og Follo har vi ikke info om. Stavanger
er i praksis lagt ned.

4 Rollebeskrivelser

De ulike rollene innenfor NRF beskrives for de nye styremedlemmene.

5 Økonomi

NRF er i gang med å opprette bedriftskonto. Mer om dette p̊a neste møte
n̊ar kasserer er til stede.

6 Diverse nyttig info (internasjonale organi-

sasjoner, turneringer, o.l.)

Det informeres om rollene til International Quidditch Association (IQA),
Quidditch Europe (QE) og tidligere International Referee Development Pro-
gram (IRDP). Det informeres ogs̊a om to kommende internasjonale turnerin-
ger: Intergalaktik Cup i januar (Tyrkia) og Valentines Cup i februar (United
Kingdom).
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7 Regler

Det bestemmes at Norge følger IQA sin anbefaling av regelbruk (USQ 9 med
små endringer). Det bestemmes at det skal lages et norsk referat av denne
regelboka.

8 Oslo-Open oppsummering

Styret tar en oppsummering p̊a hvordan vi synes Oslo Open gikk. Litt pro-
blemer med antall spillere p̊a hvert lag, samt kvaliteten p̊a dømming, men
alt i alt er styret svært fornøyde.

9 Starte NM-planlegging (hovedtema for nes-

te møte? Se ann tiden)

Dato for NM skal bli fastsatt etter at dato for European Quidditch Cup blir
annonsert den 15. november.

10 Eventuelt

Landslagskomité blir tatt opp. Viktig å f̊a ut p̊amelding i god tid før NM.
Prossesen blir trolig lik i fjor, men kanskje med mulighet for p̊amelding ogs̊a
etter NM.
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