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PROTOKOLL FS MØTE NR 1/22 
Dato: Torsdag 17. februar 2022 
Sted: Teams 
Til stede: Tore Sannum, Ellen Dehn Arvesen, Kari Heistad, Jan Fredrik Furøy, Terje Rogne, Marianne 
Skille, Signe Christine Forberg Lillerud, Heidi Nässelqvist. 
Forfall: Kari Heistad, Emil Flam (vara) og Siren Hinderaker (vara). 
Øvrige til stede: Beate Heieren Hundhammer, Mesud Burzic og Nina Johnsen. 
 

 
SAK 1/2022    GODKJENNING AV INNKALLING, SAKSLISTE, PROTOKOLL OG HABILITET 
v/president  
 
Vedtak: 

1. Forbundsstyret vedtok innkallingen og vedlagte saksliste. 
2. Forbundsstyret vedtok protokollen fra FS-møte nr 10/21. 
3. Styret fant ingen av medlemmene inhabile i sakene som skulle behandles. 

 
 

SAK 02/2022      FORELØPIG REGNSKAP 2021  
v/generalsekretær og økonomisjef 
Foreløpig regnskap 2021 viser et resultat i tråd med budsjett vedtatt på Ryttertinget 2021. Revidert 
regnskap legges frem til behandling for forbundsstyret på møtet 31. mars 2022. 
 
Vedtak: 

1. Forbundsstyret tok foreløpig regnskap for 2021 til orientering. 
 
 

SAK 03/2022      OPPFØLGING MØTE I TEKNISK KOMITE 30. OKTOBER 2021 
v/generalsekretær 
Teknisk komité (TK) sitt årlige møte ble avholdt 30.10.2021 på Ullevål Stadion. Følgende saker som 
ble behandlet var det et ønske om at forbundsstyret tar stilling til:  
 
Stevnekategori – forbundsstyret bes vurdere om det er behov for å nedsette en komité for å se på 
stevnestrukturen. 
 
Aldersgrense teknisk personell - forbundsstyret bes om å nedsette en komité som skal vurdere å 
heve aldersgrensene for teknisk personell, og fremlegge konklusjon på TK-møte i 2022. 
 
Økonomiske forpliktelser overfor klubben - Teknisk komité reglement (Tkr) har innstilt på følgende til 
forbundsstyret: 
§ 130.3.g (ny tekst understreket): 
«Klubben en rytter går fra, kan bare nekte godkjenning av overgang dersom rytteren i egenskap av  
sportsutøver har uoppgjorte økonomiske forpliktelser overfor klubben. Slike forpliktelser må være  
knyttet direkte til klubbmedlemskapet (medlemskontingent o.l.), eller stevnestart hos eller som  
representant for klubben (alle typer avgifter som angitt i § 144.3). Leie av stall-plass eller anlegg som  
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drives av klubben, er privatrettslige forhold som faller utenfor denne bestemmelsen.» 
 
Forbundsstyret mente at vurdering av stevnestrukturen dekkes av utvalget «Morgendagens 
ryttersport». Forbundsstyret slutter seg til at det nedsettes en komité som skal vurdere å heve 
alderen for teknisk personell. Vedrørende endring av § 130.3.g i KRI, slutter forbundsstyret seg til den 
med unntak av siste setning da det som står i setningen før er dekkende. 
 
Det vises til vedtak i sak 58/2021 hvor det ble vedtatt at arrangør av stevner ikke kan kreve 
obligatorisk oppstalling på E- eller L-stevner; med unntak beskrevet i §194. På møtet i Teknisk Komité 
argumenterte representanten for sportsutvalget sprang at dette kunne bli krevende å gjennomføre. 
Sportsutvalget ble da oppfordret til å komme med innspill på løsning som både kan ivareta 
interessene for arrangør og deltager. På denne bakgrunn ønsker forbundsstyret å avvente 
implementeringen av vedtak i sak 58/2021.  
 
Vedtak:  

1. Forbundsstyret tar referatet fra møte i Teknisk komité 30.10.2021 til orientering. 
2. Forbundsstyret nedsetter en komité som skal vurdere å heve aldersgrensene for teknisk 

personell. Administrasjonen legger frem forslag til komité på neste møte. 
3. § 130.3.g i KRI endres til: «Klubben en rytter går fra, kan bare nekte godkjenning av overgang 

dersom rytteren i egenskap av sportsutøver har uoppgjorte økonomiske forpliktelser overfor 
klubben. Slike forpliktelser må være knyttet direkte til klubbmedlemskapet 
(medlemskontingent o.l.), eller stevnestart hos eller som representant for klubben (alle typer 
avgifter som angitt i § 144.3).» 

4. Vedtak i sak 58/2021 oppheves, og saken vurderes på nytt høsten 2022. 
 
 

SAK 04/2022      FASTSETTELSE DATO OG STED RYTTERTINGET 2023 
v/ generalsekretær 
Administrasjonens foreslår at Ryttertinget 2023 avholdes 15.-16. april 2023 på Thon Hotel Arena på 
Lillestrøm.  
 
Vedtak: 

1. Ryttertinget 2023 avholdes 15.-16. april 2023 på Thon Hotel Arena. 
 
 
SAK 05/2022      STATUS ARBEID UTVALG «MORGENDAGENS RYTTERSPORT» 
v/styremedlem Marianne Skille 
Leder for utvalget, Marianne Skille, ga en muntlig orientering på møtet om status for arbeid og 
fremdrift i utvalget «Morgendagens ryttersport». Hun ga utrykk for at tidsrammen var stram tatt i 
betraktning et svært omfattende mandat. Forbundsstyret hadde forståelse for tidspresset, og åpnet 
for å bruke noe mer tid på arbeidet.  
 
 
Vedtak: 

1. Forbundsstyret tok redegjørelsen om status for arbeid i og fremdrift i utvalget 
«Morgendagens ryttersport» til orientering. 

 
 
SAK 06/2022      ORIENTERINGSSAKER 

a. NM 2022 og FS-medlemmers deltagelse* 
b. Statistikk digitale kanaler og sosiale medier 2022* 
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c. Endringer i administrasjonen, sportsavdelingen 
d. Inngåtte / fornyelse samarbeidsavtaler 
e. Status sport 
f. «Verdens beste foreldre» NRYF 2022* 
g. Saker fra NIF 

 
 
 
SAK 07/2022     TILTAKS- OG ÅRSPLAN FOR FORBUNDSSTYRET  
 
SAK 08/2022     ÅPEN POST 

- Forbundsstyret ønsker å gjennomføre en ny ringerunde til rideklubber, jfr. den 
som ble gjennomført i 2020. 

 
 
 


