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PROTOKOLL FS MØTE NR 14/20 
Dato: Torsdag 12. november 2020 
Sted: Teams 
Til stede: Tore Sannum, Ingvild Østli, Ellen Dehn Arvesen, Heidi Nässelqvist, Terje Rogne, Marianne 
Skille (vara), Kari Heistad, Kaia Hegre, Jan Fredrik Furøy, Arne Falbach (vara).  
Andre til stede: Beate Heieren Hundhammer, Tine Skoftedalen Fossing og Kjell Myhre. 
Sekretær: Beate Heieren Hundhammer 
Meldt forfall: Sissel Haugslien 
 
 

 
 
SAK 79/2020      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 13/20 
3. Styret fant ingen av medlemmene inhabile i sakene som skulle behandles.  

 
 
SAK 80/2020    OPPDATERING OM KORONA-SITUASJONEN FOR NORGES RYTTERFORBUND 
v/generalsekretær  
Generalsekretæren fremhevet særlig at vår idrett i stor grad har klart å ivareta en variert aktivitet 
gjennom hele pandemien. Selve sporten er opprettholdt med treninger og stevner i alle grener med 
unntak under lockdown i vår. Aktive innen sporten har hatt et stevnetilbud lokalt, nasjonalt og også 
noe internasjonalt. Med et par unntak er alle NM avviklet. Breddeaktivitet og rekruttering er 
ivaretatt bl.a. gjennom at driften av rideskolene er opprettholdt. 
 
Arrangørklubbene har gjort en stor innsats for å avvikle stevner så normalt som mulig. Stevneåret 
2020 har vært krevende for klubbene med tanke på ansvaret man har som arrangør i forhold til 
smittevern. Administrasjonen har hatt et konstruktivt samarbeid med alle gjennom et år som har 
krevd ekstraordinær innsats ikke minst av alle våre tillitsvalgte, klubber, teknisk personell og frivillige. 
 
Når det gjelder nylige endringer i nasjonale regler og retningslinjene for smittevern ble det fra 9. 
november innstramminger på størrelse for innendørs arrangementer.  I tillegg har flere kommuner 
innført lokale strenge påbud og retningslinjer, selv om aktivitet for barn og unge stort sett er 
skjermet. NRYF har besluttet at alle innendørs elite- lands- og distriktstevner skal avlyses ut 
november, evt. utsettes. 
 
Problemstillinger rundt trening for voksne som er strammet inn i noen kommuner ble diskutert.  
 
Vedtak: 

1. Styret tok generalsekretærens oppdatering om korona-situasjonen for Norges Rytterforbund 
til orientering. 

http://www.rytter.no/
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SAK 81/2020      SPORTSUTVALGENE - MANDAT OG REKRUTTERING AV MEDELMMER  
v/generalsekretær og sportssjef  
Administrasjonen har gjennomgått og foreslått revidering av mandatene til sportsutvalgene. I tillegg 
er det foreslått nye prosedyrer for rekruttering og oppnevning av medlemmer til sportsutvalgene og 
tilhørende komiteer og utvalg. Begge deler har vært til høring hos sportsutvalgene. Det har kommet 
noen innspill til selve mandatene som er delvis innarbeidet.  
 
Målet med revidering av mandatene har vært å gjøre de klarere i forhold til oppgaver, fullmakter og  
beslutnings- og rapporteringslinjer. For nye retningslinjer for rekruttering og oppnevning av 
medlemmer til sportsutvalg og tilhørende komiteer og utvalg, har målet vært å gjennomføres 
oppnevningene på kortere tid med mindre kompliserte prosesser. I dag brukes mye av arbeidsåret til 
oppnevning både i forhold til tiden det tar og ressursbruken.  
 
Forbundsstyret hadde en kort diskusjon vedrørende at nye mandater gir sportssjefen en tydeligere 
rolle i beslutnings- og rapporteringslinjene i forhold til at sportsutvalgene er tillitsvalgte. 
Forbundsstyret konkluderte med at tillitsvalgtperspektivet ivaretas ved at sportsutvalgene fortsatt 
oppnevnes av forbundsstyret, og at forslag til nye prosedyrer ivaretar krav til åpenhet og mulighet 
for alle medlemmer til å melde interesse. 
 
Vedtak: 

1. Forbundsstyret vedtok forslaget til revidert mandat for sportsutvalg for distanse, islandshest, 
kjøring, mounted games og voltige. 

2. Forbundsstyret vedtok forslaget til revidert mandat for sportsutvalg for dressur, feltritt, para 
og sprang. 

3. Forbudstyrer vedtok forslaget til nye retningslinjer for rekruttering av medlemmer til 
sportsutvalg og tilhørende komiteer og utvalg. Alle tidligere oppnevninger og valg oppheves 
slik at oppnevningene begynner på år 0 i 2021. 

 
 
SAK 82/2020      RPD 2019-2023 – STRATEGI «VELFUNGERENDE ORGANISASJON» 
v/visepresident Ingvild Østli  
I arbeidet med oppfølgningen av «Rytterpolitisk dokument» skal det utarbeides 6 strategier. Forslag 
til strategi for «Velfungerende organisasjon» er utarbeidet av arbeidsgruppe bestående fra styret av 
Ingvild Østli og Heidi Nässelqvist, og fra administrasjonen seniorrådgiver Kjell Myhre. 
 
Vedtak: 

1. Forbundsstyret vedtok forslag til strategi for «Velfungerende organisasjon» som en del av 
oppfølgingen av Rytterpolitisk dokument 2019-2023. 

 
 
SAK 83/2020      UTMERKELSER – GJENNOM AV EKSISTERENDE OG FORSLAG OM NY  
v/seniorrådgiver Kjell Myhre 
Det vises til FS sak 2/19 der forbundsstyret oppfordret komiteen for utmerkelser til å gjøre en 

vurdering av statuttene for utmerkelser og eventuelt presentere et forslag til endring. 

NRYFs Hederstegn har eksistert siden 1960-tallet, mens Fortjenestenålen har vært delt ut siden 

slutten av 1970-tallet. Komiteen har gjennomgått statuttene for disse og mener at de fortsatt er 

dekkende og fungerer etter sin intensjon. Komiteen foreslår kun en liten endring i statuttene for 



 

Side 3 av 3 
 

Hederstegnet. Det gjelder pkt. 5, «Hederstegnet skal tilbakeleveres til NRYF ved død.» Da dette 

punktet viser seg vanskelig å oppfylle i praksis, foreslår komiteen at dette punktet utgår. 

I forbindelse med styrets behandling av utmerkelser, har det ved flere anledninger kommet innspill 

på at NRYF bør vurdere å ha en ærespris som favner bredere enn dagens Hederstegn og 

Fortjenestenål. I fare for å utvanne dagens Hederstegn og Fortjenestenål, ønsket komiteen å vurdere 

en ny overordnet ærespris, fremfor å utvide statuttene for Hederstegn og Fortjenestenål. 

Komiteen har på bakgrunn av tidligere innspill fra styret utarbeidet forslag til statutter til en ny 

ærespris i NRYF. Med ordene «innovasjon» og «Peer Gynt» som bakteppe, har komiteen kommet 

fram til at den nye æresprisen etableres for å kunne hedre ekstraordinær innsats til fremme av 

ryttersporten, utover det som er nedslagsfeltet for Hederstegnet og Fortjenestenålen. Etter en 

grundig diskusjon om æresprisens navn, var det enighet i komiteen om å kalle den «Stigbøylen».  

Vedtak: 
1. Forbundsstyret støtter at statuttene forblir uendret for de to eksisterende utmerkelsene, med 

unntak av at pkt. 5 utgår i «Hederstegn». 
2. Forbundsstyret vedtok å opprette en ny ærespris, og forslag til statutter for NRYFs ærespris 

«Stigbøylen» ble godkjent. 
 
 
SAK 84/2020     ORIENTERINGSSAKER  
a. Avholdt generalforsamling European Equestrian Federation (EEF) 28.10.2020 
b. Avholdt møte i Teknisk komité (TK-møte) 31.10.2020 
 
 
SAK 85/2020     TILTAKS- OG ÅRSPLAN FOR FORBUNDSSTYRET  
 
Vedtak: 

1. Forbundsstyret tok oppdatert tiltaks- og årsplan til orientering. 
 
 
SAK 86/2020     ÅPEN POST 
 
 
 
 
 
 
 


