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PROTOKOLL FS MØTE NR 4/22 
Dato: Torsdag 16. juni 2022 
Sted: Ullevål stadion og Teams (T) 
Til stede: Tore Sannum, Ingvild Østli, Terje Rogne, Ellen Dehn Arvesen, Kari Heistad, Jan Fredrik 
Furøy, Marianne Skille, Signe Christine Forberg Lillerud (T), Lillann Jebsen,(ansattes representant), 
Emil Flam (T)(vara) og Siren Hinderaker (T)(vara). 
Forfall: Ingen 
Øvrige til stede: Beate Heieren Hundhammer, Nina Johnsen, Kjell Myhre og Mesud Burzic. 
 

 
SAK 28/2022    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 3/22. 
3. Styret fant ingen av medlemmene inhabile i sakene som skulle behandles. 
 
 
SAK 29/2022    REGNSKAP PR 31. MARS 2022  
v/generalsekretær og økonomisjef 
Regnskap pr. 31.3.2022 viser et overskudd på kr. 11.218.268, som er ca 240.000 bedre enn 
periodisert budsjett. Positivt avvik skyldes i første rekke periodisering av aktiviteter i sporten.  
 
Likviditeten er tilfredsstillende.  
 
Både inntekter og kostnader er lavere enn budsjettert, som begge deler hovedsakelig skyldes 
forsinket aktivitet. 
 
Forbundsstyret ga utrykk for at den økonomiske situasjonen er tilfredsstillende, og at 
saksdokumentene var oversiktlige og informative. 
 
Vedtak: 

1. Forbundsstyret tar regnskapet pr 31.3.2022 til orientering.   
 
 
SAK 30/2022    STATUS «TRYGG RYTTERGLEDE FOR ALLE»   
v/generalsekretær 
Rapporten «Trygg rytterglede for alle» ble behandlet av forbundsstyret i mars 2021, sak 28/2021, og 
inneholder 30 forslag til tiltak. Det er tidligere gitt orientering om oppfølging i sakene: 
SAK 43/2021    ORIENTERINGSSAKER Fremdrift implementering «Trygg rytterglede for alle». 
SAK 48/2021    OPPFØLGING AV «Trygg rytterglede for alle», orientering om status og prioriteringer 
 
Generalsekretærens gjennomgang av status på møtet, viste at de fleste tiltak enten er gjennomført 
eller igangsatt. Av de som ikke er igangsatt er de fleste avhengig av at NIF utarbeider løsninger 
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/retningslinjer. Videre er mange av de gjennomførte/ igangsatte tiltakene ikke avsluttende, men blir 
inkorporert som faste løpende oppgaver og rutiner i organisasjonen. 
 
Vedtak:  

1. Forbundsstyret tar status for «Trygg rytterglede for alle» til orientering. 
2. Endelig sluttrapport behandles av forbundsstyret innen 2022. 

 
 
SAK 31/2022    FORSLAG PROBLEMSTILLINGER OG SPØRSMÅL TIL INNSPILLSHØRING TIL 
«MORGENSDAGENS RYTTERSPORT»  
v/ styremedlem Marianne Skille 
Marianne Skille presenterte utvalgets forslag til problemstillinger og spørsmål som man ønsket 
inkludert i innspillshøringen til «Morgendagens ryttersport». Forbundsstyret diskuterte forslagene. 
Utover de innspill som kom på møtet oppfordres styremedlemmene å komme med ytterligere 
innspill direkte til utvalget. 
 
Vedtak: 

1. Utvalget «Morgendagens ryttersporteport» legger frem endelig forslag til innspillshøring på 

forbundsstyrets møte i oktober. 

 
 
SAK 32/2022      RYTTERPOLITISK DOKUMENT 2023-2027 – visjon, mål, satsinger og arbeidsgrupper 
v/president  
Det vises til sak 16/2022 RYTTERPOLITISK DOKUMENT 2023-2027 – prosess, hvor forbundsstyret i juni 
2022 skulle vedta visjon, hovedmål og satsningsområder, samt videre prosess og foreta 
oppnevninger. Det vises også til sak 24/2022    RYTTERPOLITISK DOKUMENT 2023-2027 – kartlegging 
og strategisk planlegging på forrige møte, hvor forbundsstyret hadde en diskusjon som resulterte i 
en enkel SWOT-analyse. 
 
Presidenten innledet til debatt. Forbundsstyret identifiserte deretter tre satsingsområder; 
klubb/rekruttering, toppidrett og anlegg. Det ble nedsatt en arbeidsgruppe for hver av disse, med to 
medlemmer fra forbundsstyrets og en representant fra administrasjonen i hver gruppe. 
  
Vedtak: 

1. Forbundsstyret vedtar å gå videre med tre satsingsområder; klubb/rekruttering, toppidrett 
og anlegg og oppnevner tilhørende arbeidsgrupper bestående av to medlemmer fra 
forbundsstyret og en representant fra administrasjonen. 

2. I denne fasen av strategiprosessen velger forbundsstyret å videreføre dagens visjon og to 
hovedmål, og vil vurdere alt under ett ved sluttbehandling. 

3. Innspill til «Morgendagens ryttersport» (ref. vedtak sak 31/2022) vil også brukes som innspill 
til nytt rytterpolitisk dokument. Rytterpolitisk dokument sendes etter ferdigstillelse i 
forbundsstyret ut på ordinær høring i organisasjonen før Ryttertinget 2023. 

 
 
SAK 33/2022      ORIENTERINGSSAKER 

a. Status sport 
b. NIF Ledermøte avholdt i Tromsø 20.-22. mai 2022 
c. Midler «Krafttak for ridebanebunner» 1. termin 2022 
d. Saker fra NIF  
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SAK 34/2022      TILTAKS- OG ÅRSPLAN FOR FORBUNDSSTYRET  
 
 
SAK 35/2022      ÅPEN POST 
Forbundsstyrets medlemmer oppfordres til å ta Antidoping Norges e-læring, da NRYF gjennom avtale 
med ADNO har forpliktet seg til at sentrale tillitsvalgte skal gjennomføre læringen som en del av vårt 
antidopingarbeid. 
 
Forbundsstyrets medlemmer ble også minnet på at NIF har utarbeidet et e-læringskurs for 
styremedlemmer for de som måtte ønske det. 
 
 
 
 
 


