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PROTOKOLL FS MØTE NR 7/22 
Dato: Torsdag 16.desember 2022 
Sted: Ullevål stadion 
Til stede: Tore Sannum, Ingvild Østli, Terje Rogne, Ellen Dehn Arvesen, Marianne Skille, Jan Fredrik 
Furøy og Lillann Jebsen (ansattes representant).  
Forfall: Kari Heistad, Signe Christine Forberg Lillerud, Siren Hinderaker (vara) og Emil Flam (vara). 
Øvrige til stede: Beate Heieren Hundhammer, Nina Johnsen og Tine Skoftedalen Fossing. 
 

 
SAK 54/2022    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 6/22. 
3. Styret fant ingen av medlemmene inhabile i sakene som skulle behandles. 
 
 
SAK 55/2022     PRINSIPPER OG FØRINGER FOR BUDSJETT 2023 OG 2024 
v/generalsekretær  
Forbundsstyret ble presentert budsjettarbeidet til administrasjonen så langt. Ryttertinget 2023 skal 
vedta budsjett for årene 2023 og 2024. 
 
Vedtak: 

1. Forbundsstyret støtter de prinsipper og føringer som legges til grunn i arbeidet med budsjett 
for 2023 og 2024. 
 

 
SAK 56/2022      SLUTTRAPPORT «TRYGG RYTTERGLEDE FOR ALLE»   
v/ generalsekretær 
Rapporten «Trygg rytterglede for alle» ble behandlet av forbundsstyretmøte mars 2021, sak 
28/2021, og inneholder 30 forslag til tiltak. I FS-møte 4-2022 16. juni ble status gjennomgått. 
Forbundsstyret vedtok da at endelig sluttrapport behandles av forbundsstyret innen 2022. 
Det er tidligere også gitt orientering 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. 
 
Generalsekretær gjennomgikk forslag til sluttrapporten. De fleste tiltakene som ble foreslått er helt 
eller delvis gjennomført. Noen tiltak er ikke anbefalt prioritert, samt at noen ikke er naturlig for et 
særforbund å følge opp alene og derfor er adressert NIF. I sluttrapporten anbefaler administrasjonen 
at det videre arbeidet med dette temaet nå blir integrert i organisasjonens ordinære drift og arbeid. 
Sluttrapporten foreslås lagt ut på rytter.no. 
 
Forbundsstyret utrykte tilfredshet med graden av oppfølging av tiltak.  

http://www.rytter.no/
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Forbundsstyret ønsket en konkretisering av når klubber skal sette krav om trenerlisens for 
klubbtrenere. 
 
Vedtak:  

1. Forbundsstyret tok sluttrapport for «Trygg rytterglede for alle» til orientering. 
2. Forbundsstyret er tilfreds med graden av oppfølging av tiltak, og sluttet seg til at det videre 

arbeidet med dette temaet nå blir integrert i organisasjonens ordinære drift og arbeid. 
3. Klubber skal innen 31.5.2023 sette krav om trenerlisens for klubbtrenere. 

 
 
SAK 57/2022      FORELØPIG RESULTATER AV UNDERSØKELSEN MORGENDAGENS RYTTERSPORT   
v/forbundsstyremedlem Marianne Skille 
Innspillshøringen i forbindelse med «Morgendagens ryttersport» ble avsluttet 8. desember, og det er 
over 1200 som har gjennomført undersøkelsen. Marianne Skille presenterte foreløpig oppsummering 
av de kvantitative resultatene. Det var i innspillhøringen mange åpne felt hvor det var mulighet for 
forslag og kommentarer, dette har resultert i over 6000 svar. Det må derfor gjøres en større jobb før 
endelig resultat av undersøkelsen kan presenteres offentlig i sin helhet. Det er imidlertid ønskelig at 
noen overordnede resultater presenteres tidligere.  
Resultatet av undersøkelsen vil både gi grunnlag for tiltak og grep som Norges Rytterforbund må 
vurdere, og være innspill til nytt Rytterpolitisk dokument for perioden 2023-2027 som skal vedtas på 
ryttertinget i april. 
 
Vedtak: 

1. Forbundsstyret tok foreløpige oppsummering av innspillshøringen til «Morgendagens 
ryttersport» til orientering. 

2. Forbundsstyret er svært fornøyd med antall respondenter på undersøkelsen.  
 
 
SAK 58/2022      RYTTERPOLITISK DOKUMENT – første utkast 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.» På FS-
møte 6-2022 13. - 14. oktober hadde så forbundsstyret en diskusjon om de overordnende målene for 
satsingsområdene.  
 
Arbeidsgruppene la på møtet frem mål og tiltak for de tre satsingsområdene som innledning til 
diskusjon.  
 
Vedtak: 

1. Forbundsstyret tar første utkast av mål og tiltak for de tre satsingsområdene med i det videre 
arbeidet med rytterpolitisk dokument.  

 
 
SAK 59/2022    VALG – sportsutvalgene, TKr, stewardkomiteen  
v/generalsekretær 
Innstilling til valgene var forelagt forbundsstyret. Valg til trenerutdanningskomiteen må utsettes til 
neste møte i forbundsstyret, da valgprosess ikke er gjennomført. 
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Vedtak: 
1. Forbundsstyret sluttet seg til generalsekretærens innstilling på valg til sportsutvalgene, 

teknisk komité reglement og stewardkomiteen. 
2. Generalsekretæren gis fullmakt til å erstatte medlemmer ved frafall, og supplere dersom 

særlige hensyn skulle tilsi at det er behov for en utvidelse. Ved frafall av leder skal 
forbundsstyret velge ny, men generalsekretær har fullmakt til å konstituere leder i perioden 
frem til nytt valg. 

 
 
SAK 60/2022    DELTAGELSE I IDRETTSKONKURRANSER I LAND SOM SETTER IDRETTENS VERDIER 
UNDER PRESS 
Arbeidsutvalget ønsket at forbundsstyret skulle drøfte NRYFs policy for deltakelse i 
idrettskonkurranser i land som setter idrettens verdier under press. Disse landene kjennetegnes ofte 
av antidemokratiske verdier; herunder mangel på likestilling, inkludering og menneskerettigheter. 
Selv om denne debatten er aktualisert grunnet VM i fotball, var ønske å drøfte problemstillingen på 
generelt grunnlag.  
Forbundsstyret erkjenner at dette er en krevende debatt. I utgangspunktet er det naturlig å følge 
anbefalinger om deltagelse fra norske myndigheter, NIF og eget internasjonalt forbund. Imidlertid 
kan det ikke utelukkes at NRYF kan komme i den situasjonen at man må ta et standpunkt på 
egenhånd. Forbundsstyret mente for øvrig at en individuell avgjørelse fra en utøver om ikke å dra til 
et bestemt land for å konkurrere må respekteres, selv om det ikke er innført restriksjoner. 
 
Forbundsstyret betraktet diskusjonen på dette møtet som innledning til en større debatt senere om 
en problemstilling som både fortjener og bør få bredere oppmerksomhet fremover. 
 
Vedtak:  

1. Forbundsstyret ønsker på et senere tidspunkt en bredere debatt om deltagelse i 
idrettskonkurranser i land som setter idrettens verdier under press. 

 
 
SAK 61/2022      NY LOVNORM SÆRKRETSENE  
v/organisasjonssjef 
NIF har vedtatt ny lovnorm for særkretser og regioner, hvor særforbundene må vedta nødvendige 
tilpasninger, herunder særkretsenes oppgaver. Administrasjonen hadde utarbeidet et forslag til ny 
lovnorm for særkretsene tilpasset NRYF. 
 
Vedtak: 

1. Forbundsstyret vedtok NRYFs nye lovform for sine særkretser (rytterkretser/rytterregioner). 
 
 
SAK 62/2022    ORIENTERINGSSAKER  

a. Status sport 
b. Innføring trenerlisens 1.1.2023  
c. Utmerkelser 2023 – prosess  
d. Saker fra NIF  

 
 
SAK 63/2022     TILTAKS- OG ÅRSPLAN FOR FORBUNDSSTYRET  
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SAK 64/2022    ÅPEN POST 
Forbundsstyret fikk presentert en oversikt over løp, kurs etc. for trenere/innen trenerutdanning som 
bedt om på forrige forbundsstyremøte.  
 


