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PROTOKOLL FS MØTE NR 3/22 
Dato: Torsdag 12. mai 2022 
Sted: Ullevål stadion og Teams (T) 
Til stede: Tore Sannum, Ingvild Østli (T), Terje Rogne, Ellen Dehn Arvesen (T) forlot møtet etter sak 
22, Kari Heistad, Jan Fredrik Furøy (T) forlot møtet etter sak 26, Marianne Skille, Signe Christine 
Forberg Lillerud (T), Lillann Jebsen (vara for Heidi Nässelqvist), Emil Flam (vara) og Siren Hinderaker 
(T)(vara) var til stede under sak 24. 
Forfall:  
Øvrige til stede: Beate Heieren Hundhammer og Nina Johnsen. 
Sak 24/2022 ble behandlet til slutt. 
 

 
SAK 20/2022    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 2/22. 
3. Styret fant ingen av medlemmene inhabile i sakene som skulle behandles. 
 
 
SAK 21/2022    REGNSKAP PR 31. MARS 2021  
v/generalsekretær  
Grunnet sykdom er ikke regnskapet for 2022 ferdigstilt. Primært legges det opp til et ekstraordinært 
møte på mail.  
 
Vedtak: 

1. Saken utsettes. 
 
 
SAK 22/2022    ENDRING MANDAT MORGENSDAGENS RYTTERSPORT  
v/styremedlem Marianne Skille 
Mandatet til arbeidsgruppen for «Morgendagens Ryttersport» er omfattende. Arbeidsgruppen 
oppfatter det også som svært detaljert, noe som gjør det begrensende på visse områder. Deler av 
mandatet anser arbeidsgruppen som støttepunkter som er naturlig å komme inn på, men som ikke 
må kvitteres ut direkte.  Arbeidsgruppen ønsker derfor å forenkle mandatet noe, og fremmet 
følgende forslag til nytt/korrigert mandat: 
 
Arbeidsgruppen bes skissere endrede og nye rammevilkår for sporten, og peke på hvilke tiltak og grep 
NRYF må vurdere å gjøre for sikre at vi har en ryttersport i fremtiden som er rettferdig, inkluderende 
og sikrer god dyrevelferd. 
Utvalget skal rette spesiell oppmerksomhet mot lavere nivå og selve inngangen til sporten, og 
tilhørende aktiviteter. Utvalget tar også med rapporten «Økonomi og bærekraftighet i 
stevnesammenheng» i sitt arbeid.  

http://www.rytter.no/
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Inkludert i dette arbeidet inngår en bred involvering fra organisasjonen gjennom en høring. Forslag til 
høringsnotat og høringsinstanser legges frem for forbundsstyret til behandling. 
 
Vedtak:  

1. Forbundsstyret vedtok nytt/korrigert mandat for arbeidsgruppen for «Morgensdagens 
ryttersport» i tråd med forslaget fra arbeidsgruppen. 
 

 
SAK 23/2022    REVIDERING STATUTTER ÆRESPRISEN HESTESKOEN 
v/ generalsekretær 
Det refereres til sak 12/2022 UTMERKELSER OG PRISER – retningslinjer sportsutvalg hvor det under 
behandlingen også ble kommentert at statuttene for æresprisen «Hesteskoen» kunne oppfattes som 
en ærespris tildelt av NRYF, og ikke av klubb eller krets, og at statuttene derfor burde justeres.  
Administrasjonen hadde utarbeidet og sendt ut forslag til reviderte statutter for æresprisen 
«Hesteskoen». 
 
Forslag til vedtak: 

1. Forbundsstyret vedtok forslag til reviderte statutter for æresprisen «Hesteskoen». 

 
SAK 24/2022    RYTTERPOLITISK DOKUMENT 2023-2027 – kartlegging og strategisk planlegging  
Innledning v/ generalsekretær 
Det vises til prosess for kommende rytterpolitisk dokument i sak 16/2022 RYTTERPOLITISK 
DOKUMENT 2023-2027 – prosess som ble behandlet på forrige styremøte, hvor styret på dette møte 
skulle gjennomføre en SWOT-analyse som en del av det innledende arbeidet med nytt rytterpolitisk 
dokument. Generalsekretæren innledet om eksterne drivkrefter/faktorer som vil kunne påvirke vår 
strategi/langtidsplan, samt grunnleggende forutsetninger for NRYF. Forbundsstyret drøftet deretter 
en rekke temaer som resulterte i en enkel SWOT-analyse.    
 
Vedtak: 

1. Forbundsstyret tar synspunkter som kom frem i analysen og diskusjonen med i det 
videre arbeidet med rytterpolitisk dokument, og som grunnlag for å beslutte 
satsningsområder for perioden 2023-2027. 

 
 
SAK 25/2022    ORIENTERINGSSAKER 

a. Status sport 
b. Høringssvar til NIF om organisasjonsmessig nøytralitet og post 3  
c. Avholdt FEI sportsmøte, Lausanne 25.- 26. april  
d. Saker fra NIF 

 
 
SAK 26/2022     TILTAKS- OG ÅRSPLAN FOR FORBUNDSSTYRET  
Styremedlem Terje Rogne innledet til debatt om styrets oppgaver og arbeidsform, en oppfølging fra 
forbundsstyrets møte i oktober 2021. 
 
 
SAK 27/2022     ÅPEN POST 
 
 
 


