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PROTOKOLL FS MØTE NR 6/21 
Dato: Torsdag 29.april 2021 
Sted: Teams 
Til stede: Tore Sannum, Ingvild Østli, Ellen Dehn Arvesen, Kari Heistad, Jan Fredrik Furøy, Terje 
Rogne, Marianne Skille, Signe Christine Forberg Lillerud, Heidi Nässelqvist, Emil Flam (vara) og Siren 
Hinderaker (vara). 
Øvrige til stede: Beate Heieren Hundhammer, Nina Johnsen, Tine Skoftedalen Fossing, Mesud Burzic, 
Kjell Myhre. 
 

 
SAK 31/2021    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 5/21 
3. Styret fant ingen av medlemmene inhabile i sakene som skulle behandles. 

 
 

SAK 32/2021     REGNSKAP PR 31.3.2021 
v/generalsekretær og økonomisjef 
Regnskap pr. 31.3.2021 viser et overskudd på 9,717 millioner etter netto finanskostnader, mot 
budsjett på 9,069 millioner. Positivt avvik skyldes i første rekket reduserte kostnader på knapt 1 
million på grunn av lavere aktivitet grunnet Covid-19. Samtidig er inntektene første kvartal på 16,5 
millioner, omtrent 350.000 lavere enn budsjett.  
 
Administrasjonen understreket viktigheten av og tett følge utviklingen av egeninntektene. Selv om 
det er tatt høyde for i budsjettet at egeninntektene både blir redusert og forskjøvet, er NRYF helt 
avhengig av økt sportslig aktivitet for å unngå å iverksette større innsparinger.  
 
Likviditeten er tilfredsstillende. Det er svært positivt at NIF for andre år på rad utbetaler støtten fra 
Kulturdepartementet (Norsk Tipping) i 1. kvartal. 
 
Vedtak: 

1. Forbundsstyret tok regnskapet pr 31.3.2021 til orientering.  
 

 
SAK 33/2021      STATUS OG FREMDRIFT RYTTERPOLITISK DOKUMENT - orientering  
v/ generalsekretær m.fl. 
Generalsekretær, sportsjef og organisasjonssjef orienterte om gjennomførte, pågående og 
kommende aktiviteter og prosjekter. 
 
Vedtak: 

1. Forbundsstyret tok redegjørelsen om status og fremdrift av rytterpolitisk dokument, herunder 
prioriterte tiltak og aktiviteter, til orientering. 

http://www.rytter.no/
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SAK 34/2021      UNGDOMSKOMITEEN – REVIDERING AV MANDAT 
v/ styremedlem Signe-Christine Lillerud 
Det vises til sak 15/2021 og 24/2021 hvor behandlingen av nytt mandat for ungdomskomitéen ble 
utsatt da komiteen ønsket å gjøre ytterligere endringer enn det som var sendt til forbundsstyret. Det 
forelå til saken endelig forslag til nytt mandat. 
 
Vedtak: 

1. Forbundsstyret vedtok forslag til revidert mandat for ungdomskomiteen. 
 
 
SAK 35/2021   NAVNEEDNRING VED SAMMENSLÅING AV FJORDHESTLAG  
v/organisasjonssjef 
Det er oppstått uenighet om navn i forbindelse med sammenslåing av to fjordhestlag. Forbundsstyret 
er bedt om av Vestfold og Telemark idrettskrets å gi en uttalelse før deres endelige behandling av 
saken. Videre har Norges Fjordhestlag henvendt seg til NRYF med en anmodning om å støtte 
foreslåtte navnendring.  
 
Vedtak: 

1. Forbundsstyret i Norges Rytterforbund støtter Norges Fjordhestlag om å tillate navnendring 
til Vestfold og Telemark Fjordhestlag. 

 
 
SAK 36/2021      IDRETTSTINGET 2021 
v/visepresidenten 
Idrettstinget avholdes digitalt 28. og 29. mai 2021. Visepresidenten innledet om sakene som skal 
behandles. 
 
Vedtak:  

1. Forbundsstyret oppfatter ikke at det skal behandles saker på Idrettstinget 2021 hvor NRYF er 
uenig i de innstillinger som foreligger. Forbundsstyret gir NRYFs delegater fullmakt til å 
vurdere andre forslag som måtte bli fremmet. 

 
 
SAK 37/2021    ORIENTERINGSSAKER  

a. Avholdt Rytterting 2021 
b. NM 2021 og FS-medlemmers deltagelse  
c. Fellesseminar høsten 2021 – forbundsstyret og administrasjonen 
d. Medarbeiderundersøkelse høsten 2021 

 
 
SAK 38/2021     TILTAKS- OG ÅRSPLAN FOR FORBUNDSSTYRET  
Det opprettes en gruppe på Teams for forbundsstyret for inneværende tingperiode hvor dokumenter 
lastes opp, og som brukes som planleggingsverktøy for forbundsstyrets arbeid, inkludert tiltaks- og 
årsplaner. 
 
 
SAK 39/2021    ÅPEN POST 
Det gjennomføres en arbeidsundersøkelse i administrasjonen til høsten. 
 
 


