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PROTOKOLL FS MØTE NR 15/20 
Dato: Torsdag 17. desember 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,.  
Andre til stede: Beate Heieren Hundhammer, Tine Skoftedalen Fossing. Nina Johnsen, Kjell Myhre og 
Mesud Burzic. 
Sekretær: Beate Heieren Hundhammer 
Meldt forfall: Sissel Haugslien og Arne Falbach (vara) 
 
 

 
 
SAK 87/2020      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 14/20 
3. Styret fant ingen av medlemmene inhabile i sakene som skulle behandles.  

 
 
SAK 88/2020      KONTINGENT OG ABONNEMENTSORDNING FOR «HESTESPORT» 
v/generalsekretær 
I redegjørelsen som forbundsstyret hadde fått tilsendt på forhånd, og gjennomgikk og drøftet på 
møtet, ble det orientert om: 

• Bakgrunn for saken; herunder Ryttertingets vedtak 2019. 

• Tall og fakta om «Hestesport»; herunder abonnement, opplag, økonomisk resultat og 
annonsesalg. 

• Tilbud til medlemmer og pris på medlemskap ved avvikling av den trykte utgaven av 
«Hestesport». 

• Konsekvenser for rideklubbene. 

• Konsekvenser for ansatte og avtaler ved nedleggelse av «Hestesport». 

• Ulike driftsalternativer. 
I tillegg ble det redegjort for økonomiske premisser og forutsetninger for valg av alternativer. 
 
Vedtak: 

1. Forbundsstyret tok utredningen om kontingent og abonnementsordning for magasinet 
«Hestesport» til orientering.  

2. Magasinet «Hestesport» i sin nåværende trykte form opphører f.o.m. 2022 jfr. mål i 
Rytterpolitisk dokument 2019-2023 om økt digitalisering. 

3. Administrasjonen legger frem forslag til forbundsstyret om innstilling til Ryttertinget 2021 
om eventuell sentral kontingent.  

4. Administrasjonen legger frem sak til forbundsstyret høsten 2021 om hvordan den totale 
eksterne kommunikasjonen for NRYF skal formidles fra 2022. 

http://www.rytter.no/
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SAK 89/2020      BUDJSETT 2021-2022 – FØRSTE UTKAST  
v/ generalsekretær og økonomisjef 
I budsjettnotatet som forbundsstyret hadde fått tilsendt på forhånd var det redegjort for hvilke 
overordnede forutsetninger man baserer det første utkastet til budsjett for 2021-2022 på. 
Det er lagt til grunn at Covid-19 fortsatt vil få økonomiske konsekvenser i 2021 og muligens også i 
2022. Det er usikkert når aktiviteten i samfunnet blir normal igjen, og selv etter at alle restriksjoner 
er opphevet og befolkningen er vaksinert må vi ta høyde for økonomiske ringvirkninger som kan 
påvirke vår idrett både i 2021 og 2022.  
 
Likviditetsmessig tas det høyde for at det kan bli store forskyvninger i egeninntekt i 2021, siden 
normal stevneaktivitet trolig ikke er aktuelt fra begynnelsen av året. I tillegg vil egeninntekter fra 
stevner bli mindre.  
 
Ubrukte post 2- og 3-midler vil bli tillatt overført til 2021. Imidlertid er signalene per dags dato at 
disse må benyttes i 2021. Det betyr at aktiviteter og kostnader knyttet til post 2 og post 3 vil måtte 
prioriteres.  
 
Forslag til vedtak:  

1. Forbundsstyret tar regnskapsrapport 20.11.2020 og første utkast til budsjett 2021-2022 til 
orientering. 

 
 
SAK 90/2020      OPPNEVNING AV SPORTSUTVALG  
v/generalsekretær  
Innstilling på nye sportsutvalg ble gjennomgått. 
 
Forslag til vedtak: 

1. Forbundsstyret vedtar innstillingen til medlemmer av sportsutvalgene. 
2. For de sportsutvalg det ikke har vært mulig å lykkes med å oppfylle lov om 

kjønnsrepresentasjon søkes det NIF om unntak. 
 
 
SAK 91/2020      RYTTERPOLITISK DOKUMENT 2019-2023 – STRATEGI «ALLIANSEBYGGING» 
v/styremedlem Ellen Dehn-Arvesen 
I arbeidet med oppfølgningen av «Rytterpolitisk dokument» skal det utarbeides 6 strategier. 
Forslag til strategi for «Alliansebygging» er utarbeidet av arbeidsgruppe bestående fra styret av Ellen 
Dehn-Arvesen og Sissel Haugslien, og fra administrasjonen generalsekretær og seniorrådgiver Kjell 
Myhre. 
 
Forslag til vedtak: 

1. Forbundsstyret vedtar forslag til strategi for «Alliansebygging» som en del av oppfølgingen av 
Rytterpolitisk dokument 2019-2023. 

 
 
SAK 92/2020      ANBEFALING FRA UTVALG NEDSATT FOR Å FORBEREDE SAKER TIL RYTTERTINGET 
2021 
v/presidenten 
Det vises til FS-sak 15/20 hvor det ble satt ned et utvalg som skulle forberede saker til Ryttertinget 
2021, bestående av arbeidsutvalget og seniorrådgiver Kjell Myhre.  



 

Side 3 av 5 
 

 
I utvalgets mandat ble det bedt om at det spesielt skulle se på behov for endringer i organisasjonen 
som krever behandling på Ryttertinget 2021, og foreslå lovendringer ved behov. 
 
Utvalget har ikke sett behov for å gjøre endringer som vil kreve behandling på Ryttertinget, men 
ønsket å kvittere ut følgende overfor forbundsstyret: 
 

• Maksimalt antall valgperioder for forbundsstyret  
Utvalget ser behovet for en viss dynamikk av styrets sammensetning, men ser ikke behov for en 
lovendring, og foreslår derfor at dette tas inn som en presisering i en veileder for valgkomiteen.  

• Utøverrepresentant/utøverkomité 
Ved en gjennomgang av de største særforbundene, er det ingen som har utøverrepresentant i 
forbundsstyret. Utvalget ser behovet for å styrke utøvernes representasjon, men ser det ikke 
hensiktsmessig å opprette en utøverrepresentant i styret, og dermed ikke behov for en lovendring. 
Dersom målet er å sikre utøveres representasjon foreslår arbeidsgruppen at man legger inn krav om 
utøverbakgrunn/-kompetanse i en veileder for valgkomiteens arbeid, på lik linje med andre kriterier. 

• Hestesport – obligatorisk abonnement 
Forbundsstyret fikk mandat til å avklare dette på Ryttertinget i 2019, og saken vil bli behandlet som 
egen sak i forbundsstyret. 
 
Vedtak: 

1. Forbundsstyret slutter seg til utvalgets vurdering. 
 
 
SAK 93/2020      OVERGREP OG SEKSUELL TRAKASSERING – orientering, pågående arbeid og nye 
tiltak 
v/generalsekretær 
Forbundsstyret hadde på forhånd fått tilsendt et notat som redegjorde for: 

• Oppslag i media høsten 2020 

• Status og nye tiltak 
herunder 

➢ Idrettens regelverk 
➢ NRYF status for arbeid med overgrep  
➢ Samarbeidsavtale NRYF og Redd Barna 
➢ Utfordringer i forhold til stort innslag av private i ryttersporten 

• Varslingsrutiner for overgrep og seksuell trakassering 

• Utvalg for etablering av retningslinjer og praksis overfor personer som er straffedømt 
og/eller utestengt fra idretten. 
herunder 

➢ bakgrunn og behov 
➢ mandat  
➢ sammensetting 

 
Forbundsstyret gjennomgikk notatet og hadde en lengre diskusjon om hva som må være sentralt i 
det videre arbeidet vedrørende overgrep og seksuell trakassering i NRYF. Forbundsstyret var også 
klar på at dette arbeidet skulle ha høyeste prioritet. 
 
Vedtak: 

1.  Forbundsstyret tar orientering om oppslag i media høsten 2020 og NRYFs håndtering av 
dette til orientering. 
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2. Forbundsstyret tar status for arbeidet med overgrep og nye tiltak til orientering. 
3. Forbundsstyret slutter seg til at administrasjonen i samarbeid med NIF klargjør 

varslingsmuligheter for overgrep og seksuell trakassering til NRYF sentralt. 
4. Forbundsstyret vedtar å sette ned et utvalg for etablering av retningslinjer og praksis overfor 

personer som er straffedømt og/eller utestengt fra idretten, og slutter seg til forslag til 
mandat og sammensetning.  

 
 
SAK 94/2020      ORIENTERINGSSAKER  

a. FEI General Assembly 
b. NIF ledermøte  
c. #STOPPkampanjen 
d. FH endret til PARA 
e. Pensjon ansatte 

 
 
SAK 95/2020     MØTEPLAN 2021 
v/generalsekretær  
Forslag til møteplan for 2021 ble gjennomgått. 
 
Forslag til vedtak: 

1. Forbundsstyret vedtar forslag til møteplan for 2021. 
 
 
SAK 96/2020     TILTAKS- OG ÅRSPLAN FOR FORBUNDSSTYRET  
 
Vedtak:  

1. Forbundsstyret tok oppdatert tiltaks- og årsplan til orientering 
 

 
SAK 97/2020     ÅPEN POST 
 
Generalsekretær orienterte om at det vil bli gjennomført en medarbeiderundersøkelse i 
administrasjonen på nyåret. 
 
Prosjektleder Morten Nyborg fra «Idretten skaper sjanser» var invitert til forbundsstyret for å gi en 
kort orientering om prosjektet. 
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