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PROTOKOLL FS MØTE NR 9/21 
Dato: Fredag 15. oktober 2021 
Sted: Quality EXPO Hotel Fornebu 
Til stede: Tore Sannum, Ellen Dehn Arvesen, Kari Heistad, Jan Fredrik Furøy, Terje Rogne, Marianne 
Skille, Signe Christine Forberg Lillerud, Heidi Nässelqvist og Emil Flam (vara)  
Forfall: Ingvild Østli (deltok på ekstraordinært idrettsting) og iren Hinderaker (vara). 
Øvrige til stede: Beate Heieren Hundhammer, Nina Johnsen, Mesud Burzic, Kjell Myhre. 
 

 
SAK 55/2021    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 8/21. 
3. Styret fant ingen av medlemmene inhabile i sakene som skulle behandles. 

 
 

SAK 56/2021     REGNSKAP PR. 30. SEPTEMBER 2021 
v/generalsekretær og økonomisjef 
Foreløpig resultatregnskap pr. 3. kvartal 2021 viser et overskudd på kr. 4.928.851, som er ca. 
1.450.000 kr. bedre enn budsjettert. Bedre resultat er hovedsakelig en konsekvens av lavere og 
utsatt aktiviteter på utvikling, bredde og sporten generelt grunnet restriksjoner relatert til 
pandemien. Totale inntekter er kr. 28.084.084, som er 1.5 mill lavere enn budsjett. 
 
Likviditeten er god. For øvrig er det ikke noen forhold pr. i dag som tilsier at vi ikke kommer til å nå 
årsresultatet som budsjettert. 
 
Vedtak: 

1. Forbundsstyret tok regnskap pr. 30. september 2021 til orientering. 
 
 
SAK 57/2021      STATUS OPPFØLGING AV RAPPORTEN «ØKONOMI OG BÆREKRAFTIGHET I 
STEVNESAMMENHENG»   
v/ generalsekretær m.fl. 
Vedlagt saken var: 
• Styrenotat fra administrasjonen 
• Rapporten «Økonomi og bærekraftighet i stevnesammenheng» fra sak 2/2021 
• Presentasjon fra Mattilsynet «Arrangørenes ansvar etter konkurransedyrforskrifta» 
 
I styrenotatet hadde administrasjonen gjennomgått tiltakene i rapporten og gitt kommentar på 
status og forslag til videre oppfølging. 
 
Generalsekretæren innledet kort om hva administrasjonen oppfatter som NRYFs mål for 
stevnestruktur og sports- og konkurranseaktivitet med utgangspunkt i rytterpolitisk dokument (RPD): 

http://www.rytter.no/
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lav terskel inn i sporten både økonomisk og organisatorisk; legge til rette for rekruttering; utdanning 
og utvikling av ryttere; økt tilrettelegging for stevnearrangører; tilpasninger/tiltak for å utjevne 
geografiske forskjeller. Videre utrykte generalsekretæren ønske om at rapporten ble fulgt opp med 
en grundig debatt med forankring på toppen og bred involvering av organisasjonen, og med økt 
fokus på lavere nivå og selve inngangen til sporten og aktiviteter. 
 
Deretter innledet sportsjef Nina Johnsen og seniorrådgiver Kjell Myhre til debatt ved å konkretisere 
hvilke utfordringer ryttersporten kommer til å møte, og eksempler på mulige tiltak for hvordan vi kan 
møtes disse. 
 
I diskusjonen som fulgte var forbundsstyret klar på at det er behov for endringer for å sikre at vi har 
en ryttersport i fremtiden, som er rettferdig, inkluderende og sikrer god dyrevelferd. Forventinger til 
dyrevelferd og miljøforvaltning vil trolig bidra til store endringer i sporten i forhold til slik vi kjenner 
den i dag. Økt rekruttering er også avgjørende, og vil bl.a. kreve flere og mer varierte lavterskeltilbud. 
 
Konkret til oppfølging av rapporten «Økonomi og bærekraftighet i stevnesammenheng» fremmes det 
forslag til én endring i KR I til møte i Teknisk komité; rollen som steward er først og fremst å 
håndheve hestevelferden og kunne reglementet og gripe inn ved brudd på dette. Det å utelukke 
noen fra stewardrollen fordi det av ulike årsaker ikke er aktuelt å gjennomføre ride- eller kjøredelen 
synes unødvendig. 
 
Vedtak: 

1. Forbundsstyret slutter seg til administrasjonen ønske om en bredere tilnærming til 
nødvendige endringer for å møte morgendagens ryttersport, og ber administrasjonen 
forberede dette. 

2. I forbindelse med oppfølging av rapporten: Forslag til tilføyelse i KR I i tillegg 5, punkt 12. 
Stewarder, punkt 12.2 Krav for å oppnå de enkelte grader  
SASP: 1. Gjennomført og bestått Grønt kort-kurs. (Tilføyelse skrevet i kursiv). 
Gjennomført og bestått Grønt kort-kurs. Det er ikke krav om å gjennomføre ride-/kjøredelen i 
Grønt kort. 

 
 
SAK 58/2021      FORSLAG FRA FORBUNDSSTYRET TIL ENDRINGER I KR I 
Møte i Teknisk Komité avholdes lørdag 30. oktober. Forbundsstyret foreslo tre endringer til KR I, 
hvorav ett fremkommer i denne saken og de to øvrige i sak 57/2021 og 60/2021. 
 
Obligatorisk oppstalling: Den siste tiden, og spesielt under pandemien, har det ved flere stevner vært 
obligatorisk oppstalling på nasjonale stevner. Selv om forbundsstyret ser at det for arrangøren kan 
være krevende å være forpliktet til å tilby oppstalling samtidig som man ikke kan kreve obligatorisk 
oppstalling, så ønsker ikke forbundsstyret en utvikling hvor man f.eks. ikke kan delta i en klasse på et 
landsstevne en lørdag uten å betale for oppstalling for hele helgen.  
 
Oppfølging av rapporten «Økonomi og bærekraftighet i stevnesammenheng»: Se sak 57/2021. 
Offentliggjøring av sanksjoner: Se sak 60/2021 
 
Vedtak: 

1. Forslag tilføyelse i kap 4, §140. Punkt 3. (Tilføyelse skrevet i kursiv). 
KAP 4 – STEVNER § 140 – Stevnekategorier og terminlister 
3. For at et stevne skal kunne godkjennes som E- eller L-stevne må arrangøren kunne tilby  
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muligheter for oppstalling på eller i rimelig nærhet av stevneplassen, og 
konkurranseforholdene må være godkjent av NRYF. Arrangør kan ikke kreve obligatorisk 
oppstalling på E- eller L-stevner; med unntak beskrevet i § 194. 
 

 
SAK 59/2021      REVIDERT MANDAT FOR TRENERUTDANNINGSKOMITEEN 
v/generalsekretær 
Forbundsstyret fikk seg forelagt revidert mandat for trenerutdanningskomiteen, samt retningslinjer 
for prosessen for oppnevning til komiteen. Sistnevnte er i tråd med de retningslinjene som ble 
vedtatt i forbindelse med revidering av mandatene til sportsutvalgene, TKr og stewardkomiteen i 
2020 og i begynnelsen av 2021. 
 
Forbundsstyret sluttet seg til forslaget, med en mindre tilføyelse. 
 
Vedtak:  

1. Forbundsstyret vedtok forslaget til revidert mandat for trenerutdanningskomiteen med 
forslag til tilføyelse, og slutter seg til retningslinjer for prosessen for oppnevning til komiteen. 
 

 
SAK 60/2021      RUTINER OFFENTLIGGJØRING AV SANKSJONER 
v/seniorrådgiver Kjell Myhre 
Det vises til FS- sak 51/2021 - Offentliggjøring av utestengelser, forbundsstyret vedtok følgende: 

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. 

Forbundsstyret hadde på forhånd fått tilsendt et notat hvor dette ble drøftet. Forbundstyret sluttet 
seg til vurderingene i saksnotatet. 
 
Vedtak: 

1. Administrasjonen, i samarbeid med leder av TKr, utarbeider forslag til oppdatert 
reglementstekst i KR I, Tillegg 9, pkt. 4, der det fremgår at vedtak offentliggjøres uten å 
navngi personer, og i tråd med til enhver tid gjeldende GDPR-bestemmelser. Forslaget 
presenteres på TK-møte i oktober, og inngår i forbundsstyrets årlige behandling av 
reglementsendringer. 

2. Forbundsstyret tar administrasjonens plan for rutiner for offentliggjøring av sanksjoner i 
henhold til KR I, Tillegg, pkt. 4. til orientering. 
 

 
SAK 61/2021    ORIENTERINGSSAKER  

a. EEF General Assembly I Wien 27. oktober 2021 
b. Statistikk digitale kanaler og sosiale medier – oktober 2021 * 
c. KOHS 2021 – program/aktiviteter NRYF 
d. Spillemiddelsøknad 2022 – høring sendt NIF * 
e. «Klubbpakka» - avtale med advokatfirmaet Kleven&Kristensen (tidligere 

Idrettsadvokatene) 
f. Status sport 
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SAK 62/2021     TILTAKS- OG ÅRSPLAN FOR FORBUNDSSTYRET  
Forbundsstyremedlem Terje Rogne innledet til diskusjon i forbindelse med tidligere ønske om å 
diskutere forbundsstyret arbeidsform og saker. Grunnet KOHS 2021 som de fleste skulle være tislede 
på, ble det kort tid til diskusjon og refleksjon, som da fortsetter på et senere møte. 
 
 
SAK 63/2021    ÅPEN POST 
 


