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PROTOKOLL FS MØTE NR 3/21 
Dato: Torsdag 18. mars 2021 
Sted: Teams 
Til stede: Tore Sannum, Ingvild Østli, Ellen Dehn Arvesen, Heidi Nässelqvist,   
Kari Heistad, Kaia Hegre, Jan Fredrik Furøy, Sissel Haugslien, Marianne Skille (vara) og Arne Falbach 
(vara). 
Andre til stede: Beate Heieren Hundhammer, Kjell Myhre, Mesud Burzic, Nina Johnsen, Tine 
Skoftedalen Fossing, Jo Inge Solberg (revisor), Dariya Hadzhipetrova-Flatmo (revisor). 
Sekretær: Beate Heieren Hundhammer 
Meldt forfall: Terje Rogne 
 
 

 
SAK 19/2021      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 2/21 
3. Styret fant ingen av medlemmene inhabile i sakene som skulle behandles.  

 
 
SAK 20/2021     ÅRSREGNSKAPET 2020 OG FORBUNDSSTYRETS ØKONOMISKE BERETNING 
v/generalsekretær og økonomisjef 
Regnskapet for 2020 viser et positivt resultat på NOK 502 000. Dette mot budsjettert resultat på NOK 
425 000. Egenkapitalen var ved utgangen av 2020 på NOK 2,190 mill. Dette er en økning på omtrent 
NOK 0,5 mill. fra året før.   
 
Revisor var også til stede under behandling av denne saken. 
 
Forslag til vedtak: 

1. Forbundsstyret godkjente NRYFs regnskap for 2020 og vedtok forslag til styrets økonomiske 
beretning.  

 
 
SAK 21/2021      ÅRSBERETNING 2019-2020  
v/ generalsekretær m.fl. 
NRYFs årsberetning for 2019-2020 inkludert forbundsstyrets beretning ble presentert og 
gjennomgått på møtet. 
 
Vedtak: 

1. Forbundsstyret vedtok forslag til forbundsstyrets beretning for 2019-2020. 
2. Forbundsstyret tok den øvrige delen av årsberetningen til orientering og ga administrasjonen 

og AU fullmakt til å utforme den endelige versjonen som presenteres ryttertinget. 
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SAK 22/2021      BUDJSETT 2021 OG 2022  
v/ generalsekretær og økonomisjef 
Forbundsstyret skal innstille på budsjett for 2021 og 2022 til ryttertinget. Administrasjonens endelige 
forslag til budsjett for 2021 og 2022 ble gjennomgått. 
 
Vedtak: 

1. Forbundsstyret vedtok det fremlagte forslaget til budsjett for 2021 og 2022 som sin 
innstilling til ryttertinget. 

 
 
SAK 23/2021   ØVRIGE INNSTILLINGER TIL RYTTERTINGET 2021 
v/generalsekretær 
I tillegg til de sakene hvor forbundsstyret allerede har vedtatt innstilling overfor ryttertinget gjenstår 
følgende: 
 

o Godkjenne de fremmøtte representantene. 
o Velge dirigent(er). 
o Velge protokollfører(e). 
o Velge to representanter til å underskrive protokollen. 
o Godkjenne innkallingen. 
o Godkjenne saklisten. 
o Godkjenne forretningsorden. 
o Behandle forslag og saker. 
o Fastsette kontingent for de to kommende årene 
o Engasjere revisor til å revidere Norges Rytterforbunds regnskap. 
o Representanter til Idrettstinget og møter i de organisasjoner Norges Rytterforbund er  

tilsluttet eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene. 
o Bestemme sted og tid for neste rytterting 

  
Det er kommet inn en innmeldt sak innen fristen 14. mars fra Tanum Rideklubb. Forbundsstyret vil 
anbefale at ryttertinget oversender forslaget til forbundsstyret for videre behandling. Det innsendte 
forslaget omtaler forhold som er regulert i konkurransereglementet, en type saker som ryttertinget 
ikke har tradisjon for å behandle. Endringer i konkurransereglementet behandles av teknisk komité 
(TK-møte), som oversender saker av mer politisk karakter til forbundsstyret for avgjørelse. 
 
I forslag til budsjett for 2021 og 2022, vedtatt av forbundsstyret i sak 22/2021, er det i 2022 lagt til 
grunn en sentral kontingent på 60 kroner pr. medlem som med et estimat på 32 000 medlemmer 
utgjør kroner 1 920 000. Ryttertinget skal fastsette kontingent for 2022 og 2023. 
 
 
Vedtak: 

1. Forbundsstyrets innstiller overfor ryttertinget at det fastsettes en årlig sentral kontingent på 
kroner 60 kroner pr. medlem for 2022 og 2023. 

2. Forbundsstyret innstiller overfor ryttertinget at innkommet sak fra Tanum Rideklubb 
oversendes forbundsstyret for videre behandling. 

3. Øvrige innstillinger overfor ryttertinget som ikke er vedtatt i denne saken eller i tidligere 
vedtak, foretas på møte i forbundsstyret 9. april 2021. 
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SAK 24/2021      UNGDOMSKOMITEEN – REVIDERING AV MANDAT  
v/styremedlem Kaia Hegre 
Det vises til sak 15/2021. Nytt revidert mandat fra ungdomskomiteen er tilsendt forbundsstyret. 
Styrets ungdomsrepresentant Kaia Hegre utrykte under møtet at ungdomskomiteen kunne tenke seg 
å foreta en ytterligere gjennomgang av mandatet.  
 
Vedtak: 

1. Revidering av mandat for ungdomskomiteen utsettes. 
 

 
SAK 25/2021      INNSTILLING - NORGES RYTTERFORBUNDS HEDERSTEGN OG FORTJENESTENÅL 
v/seniorrådgiver Kjell Myhre 
NRYFs komité for utmerkelser har innstilt overfor forbundsstyret hvem som bør motta NRYFs 
hederstegn og fortjenestenål, og forbundsstyret har mottatt et notat med komiteens begrunnelse. 
Komiteen består av Elisabeth Heber, Per-Anders Owren, Nina Johnsen og Kjell Myhre. 
 
Vedtak:  

1. Forbundsstyret vedtok innstillingen til NRYFs komité for utmerkelser, og kandidatene vil få 
overrekt sine utmerkelser under Ryttertinget 2021. 

 
 
SAK 26/2021    ORIENTERINGSSAKER  

a. status arbeid utvalg nedsatt i FS-SAK 93-2020 
b. utbrudd ekvint herpesvirus (EHV) 

 
 
SAK 27/2021     TILTAKS- OG ÅRSPLAN FOR FORBUNDSSTYRET  
 
 
Styremedlem i idrettsstyret, Zaineb Al-Samarai, var invitert og holdt en innledning på begynnelsen 
av møtet. 
 
 
 


