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PROTOKOLL FS MØTE NR 8/21 
Dato: Torsdag 26. august 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). 
Forfall: Emil Flam. 
Øvrige til stede: Beate Heieren Hundhammer, Nina Johnsen, Mesud Burzic. 
 

 
SAK 46/2021    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 7/21 
3. Styret fant ingen av medlemmene inhabile i sakene som skulle behandles. 

 
 

SAK 47/2021     REGNSKAP PR. 30. JUNI 2021 
v/generalsekretær og økonomisjef 
Resultatregnskap for første halvår 2021 viser et overskudd på kr. 7.642.927 som er ca. 1.760.000 kr. 
bedre enn budsjettert. Bedre resultat er hovedsakelig en konsekvens av lavere aktiviteter på 
utvikling, bredde og sporten generelt grunnet restriksjoner relatert til pandemien. Totale inntekter er 
kr. 22.309.426, som er 1.160.000 lavere enn budsjett.  
 
Likviditeten er god. 
 
Selv om det fortsatt er en krevende tid å forutse den økonomiske utviklingen, mener 
administrasjonen at prognosene får resten av året tilsier at budsjettert resultat for 2021 er realistisk 
å oppnå. 
 
Vedtak: 

1. Forbundsstyret tok regnskap pr. 30. juni 2021 til orientering. 
 
 
SAK 48/2021      OPPFØLGING AV «Trygg rytterglede for alle», orientering om status og prioriteringer  

v/ generalsekretær 
«Trygg rytterglede for alle» ble behandlet av FS på møte i mars, og inneholder 30 forslag til tiltak. 
Administrasjonen har delt disse inn i to bolker hvor 11 av tiltakene skal være igangsatt eller 
gjennomført innen desember 2021, og de øvrige innen 2. halvår 2022. Tiltakene som er prioritert er 
valgt ut ifra viktighet og kapasitet, og er alle innenfor forebyggende arbeid. Flere av tiltakene som 
skal være påbegynt/gjennomført innen juni 2022 krever også et mer omfattende arbeid i forhold til 
bl.a. juridiske avklaringer. 
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Vedtak: 
1. Forbundsstyret tok orienteringen om oppfølgingen av «Trygg rytter glede for alle» til 

orientering. 
 
 
SAK 49/2021      GJENNOMFØRING NORGESMESTERSKAP SENIOR SPRANG OG DRESSUR  

v/ sportssjef 
I mange år er norgesmesterskapene gjennomført i august. Det har gitt mulighet for aldersbestemte 
grupper å bli kvalifisert tidligere i sesongen, samt at mesterskapet er hovedmålet for mange unge 
utøvere og da har det vært viktig at de har det målet å ri for hele sesongen. 
 
Internasjonale mesterskap blir nærmest alle avviklet i august/ september, noe som medfører at de 
beste norske seniorene ofte ikke får deltatt på NM. 
 
Administrasjonen har vurdert sammen med lederne i sportsutvalgene og landslagsledere i sprang og 
dressur, og avvikle norgesmesterskapene på ulikt tidspunkt for senior og aldersbestemte, og å flytte 
NM senior sprang og dressur til mai/juni. Ønsket er å få større bredde på toppen nasjonalt, og få de 
beste utøverne med i mesterskapet. 
 
Norgesmesterskapene senior for begge grener kan avvikles på et felles arrangement/stevne. 
Administrasjonen ønsker videre gjennom en åpen utlysning å bruke en fast stevnearena for 
norgesmesterskapene for et visst antall år slik at det er mulig for en arrangørklubb å tenke langsiktig 
mht til planlegging og investering for best mulige sportslige fasiliteter. Ved en slik tildeling kan NRYF 
forsvare å gi økonomisk støtte, kombinert med spesifikke krav for gjennomføring av arrangementet. 
Det har de siste årene vært vanskelig å få søkere til arrangementene grunnet mye jobb og liten 
økonomisk inntjening. 
 
For aldersbestemte mesterskap anbefaler administrasjonen og fortsette praksisen med årlig tildeling 
av mesterskapene til klubber rundt om i Norge. 
 
Forbundsstyret er positiv til forslaget til administrasjonen, men ønsker i første omgang å gjøre 2022 
til en pilot i forhold til å arrangere mesterskapene på våren, før man bestemmer seg for om det skal 
bli en varig ordning. Administrasjonen vurderer om det bør være ett eller to arrangement. 
  
Forslag til vedtak: 

1. Forbundsstyret slutter seg til forslaget til administrasjonen om å flytte norgesmesterskapene 
for senior sprang og dressur til mai/juni. Administrasjonen vurderer om det bør være ett eller 
to arrangement. 

2. Norgesmesterskapene utlyses åpent med mulighet for alle rideklubber å søke om å 
arrangere.  

3. Forbundsstyret er positiv til at mesterskapene skal tildeles en arrangør for en periode på flere 
år, men ønsker først at erfaringer med å arrangere mesterskapene 2022 på våren skal 
evalueres. 
 

 
SAK 50/2021      SPILLEMIDDELSØKNAD 2022 – NIF HØRINGSPØRSMÅL 
I forbindelse med spillemiddelsøknaden for 2022 til Kulturdepartementet har NIF sendt ut et 
høringsdokument med informasjon om spillemiddelsøknaden, arbeidet som er gjort så langt og 
konkrete spørsmål knyttet til prioriteringer i årets søknad. Fristen for å sende skriftlig høringssvar til 
NIF er 17. september. Forbundsstyret har fått høringsdokument fra NIF om spillemiddelsøknaden 
2022 tilsendt. 
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Vedtak: 
Forbundsstyret ba administrasjonen svare på høringen i samarbeid med visepresident Ingvild Østli. 
 
 
SAK 51/2021    OFFENTLIGGJØRING AV UTESTENGELSER 
v/styremedlem Jan Fredrik Furøy 
Styremedlem Jan Fredrik Furøy hadde meldt inn sak vedrørende offentliggjøring av utestengelser, 
med spørsmål om hvordan offentliggjøring håndteres. Det vises til KRI Tillegg 9 – pkt.4.  
Offentliggjøring av vedtak tatt av dommer, overdommer, TKr, komiteer for teknisk personell og 
Ankeutvalget.  
 
Administrasjonen orienterte om at det i dag ikke ble offentligjort vedtak i trykte eller digitale kanaler 
tilgjengelig for allmennheten, men at administrasjonen holder internt oversikt, orienterer 
nødvendige involverte og sørger for sperringer i stevnesystemet. Frem til man tok i bruk rytter.no ble 
utestengelser offentliggjort med navn i magasinet Hestesport. Imidlertid er ikke offentliggjøring 
effektuert i digitale kanaler, bl.a. fordi det har vært usikkerhet rundt hvordan det skal praktiseres og 
hva man har lov til å offentligjøre. 
 
Forbundsstyret ønsker en offentliggjøring i tråd med KRI, og hadde en diskusjon om hvordan dette 
kan gjøres.    
 
Vedtak: 

1. Forbundsstyret ber administrasjonen på neste møte legge frem forslag til hvordan KRI Tillegg 
9 – pkt.4.  «Offentliggjøring av vedtak tatt av dommer, overdommer, TKr, komiteer for 
teknisk personell og Ankeutvalget.» kan praktiseres. 

 
 
SAK 52/2021    ORIENTERINGSSAKER  

a. Resultat lønnsoppgjør 2021 
b. Status OL, internasjonale stevner og nasjonale mesterskap 

 
 
SAK 53/2021     TILTAKS- OG ÅRSPLAN FOR FORBUNDSSTYRET  
Det vises til forbundsstyrets gruppe på Teams. 
 
 
SAK 54/2021    ÅPEN POST 
I forbindelse med lønnsoppgjøret 2021 ønsket presidenten å ta opp lønn for generalsekretær. 
Generalsekretær og øvrige representanter fra administrasjon forlot møtet. 
 
 
 


