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PROTOKOLL FS MØTE NR 2/22 
Dato: Torsdag 30. mars og 1.april 2022 
Sted: Ullevål stadion 
Til stede: Tore Sannum, Ingvild Østli, Ellen Dehn Arvesen, Kari Heistad, Jan Fredrik Furøy, Marianne 
Skille, Signe Christine Forberg Lillerud, Lillann Jebsen (vara for Heidi Nässelqvist), Emil Flam (vara) og 
Siren Hinderaker (vara). 
Forfall: Terje Rogne  
Øvrige til stede: Beate Heieren Hundhammer, Nina Johnsen og Mesud Burzic. 
 

 
SAK 9/2022    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 1/22. 
3. Styret fant ingen av medlemmene inhabile i sakene som skulle behandles. 

 
 

SAK 10/2022    ÅRSREGNSKAPET 2022 
v/generalsekretær og økonomisjef 
Regnskapet for 2021 viser et positivt resultat på NOK 265 000. Dette mot budsjettert resultat på NOK 
219 000. Egenkapitalen var ved utgangen av 2021 på NOK 2,455 mill. Dette er en økning på NOK 
0,265 mill. fra året før.   
 
Revisor var også til stede under behandling av denne saken. 
 
Vedtak: 

1. Forbundsstyret godkjente NRYFs regnskap for 2021. 
 
 
SAK 11/2022    BESTEMMELSER DOPING OG ULOVLIG MEDISINERING FOR HEST 
v/generalsekretær 
Det vises til sak 41/2021 NYE BESTEMMELSER OM DOPING OG ULOVLIG MEDISINERING FOR HEST 
hvor det ble redegjort for at det ikke lenger er NIF ved idrettsstyret som skal vedta 
antidopingbestemmelser for hest, men at disse nå skal vedtas av NRYF ved forbundsstyret. Videre at 
det parallelt med endringen i NIFs lov og nye antidopingregelverk, har Mattilsynet utarbeidet en ny 
forskrift om velferd for hest og hund i konkurranser, som trådte i kraft 1. 7. 2021, og som erstatter 
den tidligere forskriften om forbud mot doping på hest fra 2007. 
 
Det ble fattet følgende vedtak i sak 41/2021: «Forbundsstyret ber administrasjonen undersøke 
muligheten for å oppheve kravet om en egen nasjonal forbuds- og karensliste, med mål om at NRYFs 
bestemmelser om doping og ulovlig medisinering av hest skal være å følge FEIs EADCMR. 
Administrasjonen rapporterer tilbake til styret i løpet av høsten.» 
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Forbundsstyret ble på styremøte 10/2021 orientert om at å oppheve den nasjonale forbuds- og 
karenslisen vil kreve et større arbeid og noe tid, da den er hjemlet i forskrift. Uavhengig av dette må 
NRYF overta ansvaret for å vedta bestemmelser for doping og medisinering for hest med bakgrunn i 
endring i NIFs lov og i antidopingregelverket.   
 
Vedtak:  

1. Med bakgrunn i endring i NIFs lov og i antidopingregelverket, oppheves dagens 
bestemmelser for doping og medisinering for hest fra 1.4.2022.  Fra samme tidspunkt 
overføres ansvaret for å utarbeide og ivareta antidopingbestemmelser for hest fra 
idrettsstyret (NIF) til NRYF ved forbundsstyret. 
Forbundsstyret vedtar at nye bestemmer er FEIs antidopingregelverk, med tillegg av nasjonal 
forbuds- og karensliste i tråd med «Forskrift om velferd for hest og hund i konkurranse». 
Veileder for bestemmelsene utarbeidet av ADNO godkjennes. 
Forbundsstyret tar til orientering samarbeidsavtale inngått med ADNO som omfatter 
prøvetaking, analyse og påtale ved brudd på bestemmelsene. 
 

 
SAK 12/2022    UTMERKELSER OG PRISER – retningslinjer sportsutvalg 
v/ generalsekretær 
I tillegg til NRYFs fire utmerkelser deler sportsutvalgene ut priser innenfor sine respektive grener. Det 
er ingen standardmal for dette, og kriterier, utvelgelsesprosesser og overrekkelse er opp til hver 
gren.  
 
Administrasjonen har fått tilbakemelding på at enkelte av sportsutvalgenes utmerkelser/priser har 
navn og utforming som gjør at de kan oppfattes som en del av NRYFs «sentrale» utmerkelser.  
 
Administrasjonen mener det er ønskelig at politisk ledelse og administrasjonen blir orientert om 
hvem som er nominerte eller prisvinnere før det blir offentligjort, da det med stor sannsynlighet vil 
være ledelsen i NRYF som blir kontaktet dersom det blir henvendelser rundt prisene enten de er 
positive eller negative.  
 
På denne bakgrunn har AU bedt administrasjonen om at det legges frem forslag til noen enkle 
retningslinjer for sportsutvalgene, samtidig som de ikke fratar sportsutvalgene deres selvstendige 
ansvar for prisene.  
 
Vedtak: 

1. Forbundsstyret synes det er svært positivt at sportsutvalgene hedrer personer med priser 

som har gjort en ekstraordinær innsats innenfor de respektive grenene. 

2. Sportsutvalgene velger selv om de skal vedta statutter, men det bør som et minimum 

etableres retningslinjer som inneholder hvilke priser som skal deles ut, hvem som kan foreslå 

mottakere, og hvordan prosessen for nominasjoner og utvelgelse er.  

3. Sportsutvalgenes priser skal ikke inneholde begrepene «heders», «æres», «fortjeneste», 

«tegn», «utmerkelse» eller «nål». Det skal gå tydelig frem hvilken gren prisen tilhører, også 

på det fysiske beviset som tildeles. 

4. Det forutsettes at de som mottar priser gjennom sitt arbeid har vært gode ambassadører for 

idrettens og NRYFs verdier. 

5. Administrasjonen mottar navn på nominerte og vinnere før de offentligjøres. 

Administrasjonen bes selv om å etablere rutiner for dette. 
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SAK 13/2022    ALDERSGRENSE TEKNISK PERSONELL – oppnevning komité  
v/generalsekretær 
Det vises til vedtak pkt. 2 i sak 03/2022 OPPFØLGING MØTE I TEKNISK KOMITE 30. OKTOBER 2021: 
«Forbundsstyret nedsetter en komité som skal vurdere å heve aldersgrensene for teknisk personell. 
Administrasjonen legger frem forslag til komité på neste møte.» 
 
Administrasjonen la frem forslag til sammensetning, og foreslo at mandat var tilstrekkelig ved å vise 
til vedtaket fra sak 03/2022; «vurdere å heve aldersgrensene for teknisk personell.» Forbundsstyret 
sluttet seg til dette og forslaget til komité. 
 
Vedtak: 

1. Forbundsstyret oppnevnte følgende komité som skal vurdere å heve aldersgrensene for 
teknisk personell: visepresident Ingvild Østli, leder, forbundsstyremedlem Jan Fredrik Furøy 
og utviklingskonsulent Lillann Jebsen fra administrasjonen. 

2. Komiteen legger frem innstilling til forbundsstyret på møte 13.10.2022. 
 
 
SAK 14/2022    HØRING FRA NIF OM OPPFØLGING AV TINGVEDTAK OM OL/PL-SONDERING I NORSK 
                           IDRETT    
Det vises til høringsbrev vedr. oppfølgingen av tingvedtak nr. 8.1 fra Idrettstinget i 2019 om OL/PL-
sondering i norsk idrett. Saken ble lagt frem uten forslag til vedtak. 

 
Vedtak: 

1. NRYF kan være villig til å støtte en OL-søknad under forutsetning av at det ikke ressursmessig 
rammer idretter som ikke er omfattet av det aktuelle OL. I tillegg forutsettes det en 
reformasjon av hele arrangementet spesielt med tanke på å redusere ressursbruken og å 
unngå bygging av anlegg uten gjenbruksverdi. 

2. Forbundsstyret ba administrasjonen formulere høringssvar fra NRYF i tråd med pkt.1 i 
vedtaket. Forslag til svar sendes ut til forbundsstyret før svarfristen for innspill. 

 
 
SAK 15/2022    PARADIGMESKIFTE – orientering om ny parastrategi og drøfting NRYFs satsing 
Som innledning til en åpen diskusjon i forbundsstyret presenterte sportsjefen den nye 
parastrategien, samt hva som forventes av særforbundene inkludert hva som kreves av forankring i 
egen organisasjon. Videre ble det gitt en redegjørelse for nåværende og mulig nye 
finansieringsordninger og samarbeidspartnere.  
 
Forbundsstyret legger til grunn en fortsatt prioritering av paradressur, og at det i enda større grad 
blir en naturlig og integrert del av ryttersporten. Ryttersporten er for alle, og det er også viktig for 
vårt sosiale omdømme at vi lykkes med å integrere alle. Forbundsstyret oppfatter at folk er veldig 
inkluderende i ryttermiljøet. NRYF må i enda større grad synliggjøre vår satsing på paraidrett, også 
utenfor ryttermiljøet   
 
Vedtak: 

1. Forbundsstyret tok norsk idretts nye parastrategi «Paradigmeskifte til orientering».  
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SAK 16/2022    RYTTERPOLITISK DOKUMENT 2023-2027 – prosess 
Ryttertinget 2023 skal vedta ny langtidsplan «rytterpolisk dokument» (RPD) for perioden 2023-2027. 
Generalsekretæren la frem forslag til prosess og fremdriftsplan for arbeidet med en ny langtidsplan, 
og inviterte til en drøfting om hva man helt overordnet ønsker i ny plan.  
 
I diskusjonen ble det bl.a. understreket at det i nytt rytterpolitisk dokument var viktig å integrere 
både tidligere arbeid og øvrige prosesser, som ny parastrategi og «Morgendagens ryttersport».  
 
Vedtak: 

1. Forbundsstyret sluttet seg til generalsekretærenes forslag til prosess og fremtidsplan. 
 
 
SAK 17/2022    ORIENTERINGSSAKER 

a. Orientering fremdrift «Morgendagens ryttersport» 
b. Statistikk digitale kanaler og sosiale medier 1. kvartal 2022 
c. EEFs fremtidsforum «brotherhood and development» - presidenten medlem 
d. FEI sportsmøte, Lausanne 25.- 26. april  
e. NIFs ledermøte 2022 – 20. -22. mai i Tromsø 
f. Saker fra NIF 

 
 

SAK 18/2022     TILTAKS- OG ÅRSPLAN FOR FORBUNDSSTYRET  
Under dette punktet, og som en del av styreseminaret, hadde forbundsstyret en diskusjon rundt flere 
temaer: 

- Arbeidsoppgaver til styremedlemmene, herunder både hvilke og om styremedlemmene skal 
få et delegert ansvar for bestemte oppgaver/områder. 

- I hvilken grad det er ønskelig/et mål å oppnå konsensus gjennom diskusjoner.  
- Hvilket detaljnivå protokollen skal ha, og evt. referater. 

 
 
SAK 19/2022     ÅPEN POST 
Visepresident Ingvild Østli orienterte om at hun ikke ønsket gjenvalg i Særforbundenes 
Fellesorganisasjon (SFF), og at hun ikke mente det er en prioritert oppgave for NRYF og fortsatt sitte i 
dette styret. Forbundsstyret støttet dette. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


