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PROTOKOLL FS MØTE NR 5/22 
Dato: Torsdag 25. august 2022 
Sted: Teams  
Til stede: Tore Sannum, Ingvild Østli, Terje Rogne, Ellen Dehn Arvesen, Marianne Skille, Signe 
Christine Forberg Lillerud, Lillann Jebsen, (ansattes representant), Emil Flam (vara) og Siren 
Hinderaker (vara). 
Forfall: Jan Fredrik Furøy og Kari Heistad. 
Øvrige til stede: Beate Heieren Hundhammer, Nina Johnsen, Kjell Myhre, Tine Skoftedalen Fossing og 
Mesud Burzic. 
 

 
SAK 36/2022    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 4/22. 
3. Styret fant ingen av medlemmene inhabile i sakene som skulle behandles. 
 
 
SAK 37/2022    REGNSKAP PR 30. JUNI 2022  
v/generalsekretær og økonomisjef        
Resultatregnskap pr 30.06.2022 viser et overskudd på kr. 7.102.780. som er ca. 870.000 kr. bedre 
enn budsjettert. Bedre resultat er hovedsakelig en konsekvens av utsatte aktiviteter på utvikling, 
bredde og sporten generelt, og høyere salgsinntekter enn budsjettert.    
       
Likviditeten er god.  
Prognosene viser at det er et godt grunnlag for å oppnå vedtatt budsjettmål.   
       
Vedtak: 

1. Forbundsstyret tok regnskapet pr 30.6.2022 til orientering.   
 
 
SAK 38/2021      ALDERSGRENSE TEKNISK PERSONELL – innstilling fra komité 

v/visepresident 
Møtet i Teknisk komité (TK) 2021 fattet følgende vedtak: «FS bes nedsette en komité som skal 
vurdere å heve aldersgrensene for teknisk personell, og fremlegge konklusjon på TK-møte i 2022. TK 
anbefaler ikke å åpne for dispensasjoner.» 
 
På bakgrunn av dette fattet forbundsstyret (FS) i møte 1/2022 vedtak om å sette ned en slik komité. 
På FS-møte 2/2022 ble følgende komité nedsatt: visepresident Ingvild Østli (leder), 
forbundsstyremedlem Jan-Fredrik Furøy og utviklingskonsulent Lillann Jebsen. Komiteen fikk 
følgende mandat: «Vurdere å heve aldersgrensene for teknisk personell.» 
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Forbundsstyret hadde i forkant av møtet mottatt styrenotat fra komiteen, hvor det var konkludert 
med at øvre aldersgrense for teknisk personell bør oppheves. Forbundsstyret støttet dette. 
 
I notatet vises det til at i tidligere diskusjoner i Norges Rytterforbund har argumentene for å ha en 
øvre aldersgrense for teknisk personell i all hovedsak dreiet seg om egnethet og skikkethet, og 
utfordringer rundt å frata autorisasjon på slikt grunnlag. Av andre nordiske rytterforbund og norske 
sammenlignbare særidrettsforbund som komiteen har hentet opplysninger fra, finner komiteen 
ingen som har øvre aldersgrense for teknisk personell. Komiteen vurderer det dithen at egnethet og 
skikkethet for rollen ikke nødvendigvis er tilknyttet høy alder, da man kan være uegnet for rollen 
lenge før aldersgrensen er nådd og av helt andre årsaker enn høy alder. At det oppleves ubehagelig å 
frata autorisasjon bør ikke brukes som argument alene for å automatisk frata autorisasjonen ved en 
viss alder.  
 
Vedtak: 

1. Øvre aldersgrense for teknisk personell oppheves. Forbundsstyret ber administrasjonen 
vurdere om det bør være mulig å varsle om uegnethet i stevnerapporter eller på annen 
egnet måte, og om gjentatte varsler skal føre til vurdering av autorisasjon. 

 
 
SAK 39/2022      IMPLEMENTERING AV TRENERATTEST I EGET SÆRFORBUNDSAK    
v/organisasjonssjef 
Idrettstinget har vedtatt at trenerattesten skal være obligatorisk for alle som skal være trener i norsk 
idrett. I henhold til NIFs retningslinjer for Post 3 – kriterier for vurdering av kategori 4, «Kvalitet og 
verdigrunnlag», skal implementeringen av trenerattesten vedtas i forbundsstyret.  
 
Administrasjonen la frem plan for implementering av trenerattesten i Norges Rytterforbund: 

• Alle som blir tatt opp til trenerkursene til Norges Rytterforbund må ha gjennomgått alle tre 
trenerattestene (barn, unge og voksne) før oppstart av trenerkurset.  

• Det blir årlig sendt ut mail til alle tidligere autoriserte trenere med oppfordring til å 
gjennomføre trenerattestene. 

• Lage en oversikt over hvilke trenere som har gjennomført trenerattestene som ligger på 
rytter.no, under trenerutdanningen.  

• Gjennomføre en kampanje på sosiale medier for å få trenere til å ta trenerattestene, samt å 
få klubbene til å godkjenne trenerattester.  

• Godkjenning av trenerattester er et fast tema på webinarer for klubber våren/høsten 2022. 

• Godkjenning av trenerattester kommer inn som en fast del av klubbutviklingen.  
 
Vedtak: 

1. Forbundsstyret godkjente administrasjonens forslag til plan for implementering av 
trenerattesten i Norges Rytterforbund. 

 
 
SAK 40/2022     INNSPILL NY STORTINGSMEDLING OM DYREVELFERD  
v/seniorrådgiver Kjell Myhre 
Regjeringen har besluttet at det skal utarbeides en ny stortingsmelding om dyrevelferd. Nåværende 
melding om dette temaet er 20 år gammel. Regjeringen har invitert til en første innspillsrunde, og 
administrasjonen har begynt å forberede dette i samarbeid med andre hesteorganisasjoner. Det ble 
på møtet redegjort for hvilke temaer man foreløpig vurderer, og administrasjonen ba 
forbundsstyrets kommentere på disse samt eventuelle andre innspill. 
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Vedtak: 
1. Forbundsstyret tar arbeidet om innspill til ny stortingsmelding om dyrevelferd til orientering. 

 
 
SAK 41/2022    TILBUD OM LEIE AV KONTORLOKALER I IDRETTENS HUS, ULLEVÅL STADIO 
v/generalsekretær 
NRYF leieavtale på Ullevål Stadion utløper 31.12.2023. ldrettsstyret har gitt generalsekretæren i NIF 
fullmakt til å inngå Ieieavtale med AS Ullevål Stadion for 10 nye år, med mulighet for forlengelse 
etter utløp av leieperioden. Før slik avtale kan signeres, må NIF ha sikkerhet for at et tilstrekkelig 
antall særforbund ønsker å fortsette å være en del av Idrettens Hus. NIF tilbyr alle dagens deltakere i 
Idrettens Hus å inngå ny leiekontrakt for 10 år gjeldende f.o.m. 1. januar 2024, og ber om 
forpliktende tilbakemelding innen 1. september 2022. 
 
Forut for dette tilbudet har det vært en lengre prosess der flere alternative kontorlokaler er blitt 
vurdert. I tillegg er det foreslått flere nivåer av oppussing og rehabilitering av Ullevål. Resultatet er, 
basert på tilbakemeldingene fra særforbundene, at idretten forblir på Ullevål, og at det 
gjennomføres en nødvendig, men moderat og gradvis oppussing av dagens lokaler.   
 
Administrasjonen anbefalte forbundsstyret at NRYF inngår en leieavtale for 10 nye år på Idrettens 
hus, Ullevål stadion. Forbundsstyret hadde på forhånd fått tilsendt tilbudsbrevet fra NIF. 
Forbundsstyret sluttet seg til anbefalingen. Forbundsstyret ba videre om at selve leiekontrakten 
sendes forbundsstyret til orientering når den foreligger. 
 
Vedtak: 

1. Forbundsstyret ga generalsekretæren fullmakt til å akseptere tilbudet fra NIF og å inngå 
leiekontrakt om leie av kontorlokaler i Idrettens hus, Ullevål stadion i 10 år, f.o.m. 1.1.2024. 

2. Leiekontrakten sendes forbundsstyret til orientering når den foreligger. 
 
 
SAK 42/2022    ORIENTERINGSSAKER  

a. Status sport 
b. VM Herning 8.-14.8.2022 
c. Resultat lønnsoppgjør NRYF 2022 
d. Tollpairer – håndtering av pålegg fra Tolldirektoratet 
e. Prosjektet «Mangfold og integrering» - søknad om midler til rekruttering av gutter 

til rideskoler 
f. Saker fra NIF 

 
 
SAK 43/2022     TILTAKS- OG ÅRSPLAN FOR FORBUNDSSTYRET  
 
 
SAK 44/2022    ÅPEN POST 
Det blir styreseminar, inkludert ordinært styremøte, 13.-14.oktober 2022 i forbindelse med KOHS. 
 
I forbindelse med lønnsoppgjøret for 2022 ønsket presidenten å ta opp lønn for generalsekretær. 
Generalsekretær og øvrige representanter fra administrasjon forlot møtet. 
 
 
 
 


