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Til stede
Jørgen Helgeland Stenløkk (Leder)
Eirik Hernes Berre (Kasserer)
Amund Kulsrud Storruste (Turneringsansvarlig)
Anders Kvalvik Kvernberg (Webansvarlig)
Inger Viken (Dommer og snoppkoordinator)
Nicolai Nossum (Lagansvarlig) (under deler av møtet)

Ordstyrer:
Jørgen Helgeland Stenløkk
Referent:
Inger Viken

Referat, kort:
● Økonomioppdatering
NRF har nå noen tusen kroner på kontoen, etter suksessen fra kiosken under årets NM. Det gjenstår
fremdeles noen transaksjoner inn og ut av konto i forbindelse med samme turnering.

●

Vennskapskamp med svensker i sommer

NRF har blitt invitert til å sende spillere til Göteborg, Sverige i sommer, for å spille med deres
nyoppstartede lag. Styret er positivt innstilt, og skal ta kontakt med lag i Norge for å samle en gjeng som
kan reise på en dagstur.

●

Landslag

Det norske landslaget i rumpeldunk kjøper i år drakter fra en annen produsent enn i fjor. De vil også bli
lagt ut til salg for personer utenfor landslaget og treningstroppen. Styret vurderer å kjøpe inn et par
drakter som NRF kan eie, og bruke ved passende anledninger. Dette vil også være en anledning for
NRF til å støtte landslaget økonomisk.

○

Fotograf, filmeansvarlig, førstehjelpsansvarlig

Det ytres et ønske om at landslaget “ansetter” en fotograf, en filmansvarlig og en førstehjelpsansvarlig,
som blir en del av landslagetstaben. NRF er ikke involvert i utvelgelsen av disse personene, da ledelsen
av landslaget tar den avgjørelsen.

○

Sponsorer

Styret snakker kort om muligheten til å skaffe sponsorer til landslaget.

○

Treningssamlinger

Styret får en oppdatering om landslagets to treningssamlinger i juni og juli.

●

Sommerturnering

Planlegging for årets sommerturnering begynner. I første omgang må dato settes. NRF skal høre med
lagene når det passer best, og sette dato på neste møte. Alternativene er 25.26. juni og 2.3. juli.

●

Gjøre Oslo Open internasjonalt

Styret diskuterer mulighetene for å prøve å trekke internasjonale lag til Oslo Open til høsten. Etter litt
diskusjon er det generell enighet om at dette er uønsket for det norske rumpeldunkmiljøet, med unntaket
av en invitasjon til svenske lag.

● Seriespill til høsten
NRF begynner å se på mulighetene for å arrangere et seriespill mellom norske rumpeldunklag til høsten
2016.

