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PROTOKOLL FS MØTE NR 6/22 
Dato: Torsdag 13. – fredag 14. oktober 2022 
Sted: Quality Hotel Expo, Fornebu 
Til stede: Tore Sannum, Ingvild Østli, Terje Rogne, Ellen Dehn Arvesen (fra sak 47), Marianne Skille, 
Signe Christine Forberg Lillerud, Lillann Jebsen, (ansattes representant), og Emil Flam (vara). 
Forfall: Jan Fredrik Furøy, Kari Heistad og Siren Hinderaker (vara). 
Øvrige til stede: Beate Heieren Hundhammer, Nina Johnsen, Kjell Myhre, Tine Skoftedalen Fossing, 
Mesud Burzic (t.o.m. sak 47) og Rebecca Mender (t.o.m. sak 47). 
 

 
SAK 45/2022    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 5/22. 
3. Styret fant ingen av medlemmene inhabile i sakene som skulle behandles. 
 
 
SAK 46/2022     REGNSKAP PR. 30. SEPTEMBER 2022 
v/generalsekretær og økonomisjef 
Foreløpig resultatregnskap pr 30.09.2022 viser et overskudd på kr. 4.713.142. som er ca.  
287.090 kr. lavere enn budsjettert. Avvik skyldes hovedsakelig periodisering. 
 
Likviditeten er god.  
Prognosene viser at det er et godt grunnlag for å oppnå vedtatt budsjettmål. 
 
Vedtak: 

1. Forbundsstyret tok regnskap pr. 30. september 2022 til orientering. 
 
 
SAK 47/2022      MORGENDAGENS RYTTERSPORT, endelig forslag til innspillshøring  
v/ styremedlem Marianne Skille 
Det vises til vedtak i sak 31/2022: Utvalget «Morgendagens ryttersport» legger frem endelig forslag 
til innspillshøring på forbundsstyrets møte i oktober.» Forbundsstyret vedtok i sak 32/2022 at innspill 
til «Morgendagens ryttersport» også vil bli brukt som innspill til nytt rytterpolitisk dokument. 
 
Utvalget presenterte endelige forslag til problemstillinger og spørsmål. 
 
Vedtak: 

1. Forbundsstyret slutter seg til de problemstillinger og spørsmål som er foreslått tatt inn i 
innspillshøringen, og gir administrasjonen fullmakt til å innarbeide de forslag til endringer og 
forbedringer som kom i møtet. 

2. Innspillhøringen legges åpent ut på rytter.no slik at alle i hele rytter-Norge har mulighet til å 
delta.  
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SAK 48/2022      RYTTERPOLITISK DOKUMENT – første presentasjon av satsingsområdene  
v/arbeidsgruppene 
Det vises til sak 32/2022 RYTTERPOLITISK DOKUMENT 2023-2027 – visjon, mål, satsinger og 
arbeidsgrupper, med følgende pkt. 1 i vedtaket: 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. 
 
Arbeidsgruppene presenterte arbeidet så langt og innledet til diskusjon.  
 
Vedtak: 

1. Arbeidsgruppene arbeider videre frem til neste møte i forbundsstyret med å konkretisere 
mål og tiltak basert på de signalene som kom frem i diskusjonen. 

 
 
SAK 49/2022      RYTTERTINGET 2023 - fremdriftsplan    
v/ generalsekretær 
Forbundsstyret har tidligere vedtatt at Ryttertinget 2023 avholdes helgen 14.-16. april på Lillestrøm. 
Fremdriftsplan for forberedelser og avvikling av ryttertinget ble presentert. 
 
Vedtak: 

1. Forbundsstyret sluttet seg til administrasjonens fremdriftsplan for Ryttertinget 2023. 
 
 
SAK 50/2022    MØTEPLAN FORBUNDSSTYRET 2023  
v/generalsekretær 
Forslag til møteplan for forbundsstyrets møter 2023 var sendt ut. 
 
Vedtak: 

1. Forbundsstyret sluttet seg til forslag til møteplan for forbundsstyret 2023. 
  
 
SAK 51/2022    ORIENTERINGSSAKER  

a. Status sport 
b. Statistikk digitale kanaler og sosiale medier 3. kvartal 2022  
c. Idretten skaper sjanser 
d. Implementering trenerlisens 
e. Saker fra NIF 
f. NIF ledersamling 18.-19. november 2022 
g. Nordisk møte i Herning under VM med presidenter og generalsekretærer  
h. Møte i Lausanne planlagt for å diskutere format på Nation Cup 
i. FEI GA i Cape Town 13.11 2022 

 
 
 
SAK 52/2022     TILTAKS- OG ÅRSPLAN FOR FORBUNDSSTYRET  
 
 
SAK 53/2022    ÅPEN POST 
Forbundsstyret foretar en ringerunde til rideklubbene basert på samme mal som forrige gang. 
 
 


