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FS Protokoll 5/16 
 
Fra: Forbundsstyremøtet, Idrettens Hus Ullevål 

Nr/år/dato: Nr 5/2016 9. juni 2016 
Tilstede: Rolf Nøstdahl, Heidi Nässelqvist, Jan Fredrik Furøy, Sissel Haugslien, Guri Ramtoft, Lill Svele, 
Anne Gina Fredriksen, Ingvild Østli, Totto Hartmann, Hallgeir Oftedal, Stian Øglænd 
Sekretær: Ellen Damhaug Scheel 
Andre til stede: Nina Croft og Geir A. Dalhus presenterte hhv Markedsplan og Kommunikasjonsplan 
Meldt forfall: Ingen 
Fravær: Ingen 
Protokollen fordelt til, utenom til deltagerne/medlemmene: NRYF Kontrollkomitè 
Saksnr./år: 27+28+29+30+31+32/16 + 24/16 
Sider: 3 

  

President Stian Øglænd ønsket velkommen, og spurte om noen hadde innsigelser til sakslisten, noe 
ingen hadde. Det ble tilføyd en sak fra forrige FS møtet 28/4-16, sak 24/16, som ikke ble behandlet 
da.  Forøvrig ingen kommentarer til sakslisten.  
 

Saker 
27/16 FS-PROTOKOLL 04/2016  
 Vedtak: 
 Protokollen ble behandlet på e-post i forkant av FS-møtet, og enstemmig vedtatt.  
  
28/16 ØKONOMI 

Vedtak: 
FS tok regnskapet pr 31/5-16, til orientering.  
FS ber for øvrig om at adm vurderer enklere og mer grafisk fremstilling av økonomisk status. FS gir 
styremedlem Jan Fredrik Furøy og GS Ellen Damhaug Scheel fullmakt til å utrede ny 
regnskapsrapportering. 
 

29/16 Presentasjon av Markedsplan og Kommunikasjonsplan 
Flyttet til sak 31/16 Orienteringssaker 

 
30/16 COMPETIT/HORSEPRO 
 30/16 – 1: Finansiell status i CompetIT 

FS fikk en god gjennomgang av CompetIT. Selskapet er i en økonomisk utfordrende periode. FS finner 
det nyttig å kalle inn til en ekstraordinær generalforsamling i løpet av juni 2016. President, 
Visepresident og GS kommer med innstilling til nye styremedlemmer i CompetIT for kommende 
periode. Innstillingen sendes FS for godkjenning. Det nye styret i CompetIT må snarest vurdere tiltak 
for å sikre fremtidig leveranse til NRYF og økonomisk fremtid i CompetIT.  
 
Vedtak: 
FS ønsker at fremtidig eierskap skal bedres ved at administrasjonen i NRYF, FS og våre representanter i 
CompetITs styre sikrer følgende: 

http://www.rytter.no/
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- I dialog med CompetIT, kvalitetssikre avtaler for hva som skal leveres i løpet av 2016. En eventuell 
leveranse i 2016 vil bidra for å bedre den finansielle situasjonen i CompetIT.  

- Ta større eierskap – være en ansvarlig, klar og tydelig eier. 
- Etablere fullstendige og skriftlige avtaler som sikrer forutsigbarhet for begge parter. 
- Ha faste og årlige møtepunkter (administrasjonen i NRYF/representant for CompetIT). 

 
30/16 – 2: Arbeidsgruppens innstilling ihht. sak 11/16 
FS fikk en god gjennomgang av arbeidsgruppens arbeid. I tråd med det overstående, i sak 30/16-1,  
trakk Rolf Nøstdahl seg fra videre arbeid i arbeidsgruppen. 

 
Vedtak: 
FS ber den nye arbeidsgruppen, med 4 medlemmer, fortsette sitt arbeid ihht mandat.  

 
31/16 ORIENTERINGSSAKER 

Dressur - Bedømming og holdninger 
FS har utpekt Anne Gina Fredriksen fra FS og GS Ellen Damhaug Scheel for å jobbe med den pågående 
diskusjon om bedømming og holdninger, og å legge frem forslag til tiltak. 
Det må også vurderes behovet for et alternativ ‘’TKr’’ da det eksisterende TKr har meldt seg inhabile, i 
en klagesak i den pågående diskusjon om bedømming og holdninger. 
 
Presentasjon av Markedsplan og Kommunikasjonsplan 2016-2018  
Nina Croft og Geir A. Dalhus presenterte hhv Markedsplan og Kommunikasjonsplan. FS var fornøyd 
med presentasjonene og stiller seg bak planene. 

 
32/16 ÅPEN POST 

En mer tilgjengelig hestesport 
Forbundsstyret har siden mai 2015 ved flere anledninger drøftet spørsmål som knytter seg til 
rekruttering av nye medlemmer, og gjøre hestesporten mer tilgjengelig.  
I første rekke har diskusjonen dreid seg om å gjøre muligheten for å drive ryttersport på laveste nivå 
mer tilgjengelig med tanke på rekruttering. De økonomiske argumentene har vært fremtredende. 
Forbundsstyret ønsker at det utredes hvordan inngangsporten til sporten kan gjøres videre og 
bredere.   
Forbundsstyret har merket seg at det argumenteres med at inngangsbilletten til sporten er dyr 
gjennom startavgifter, krav om Grønt kort, lisenser mv. Det er et ønske om å se nærmere på hvordan 
disse avgiftene påvirker rekrutteringen, og om det er muligheter for endringer.  
For å øke antallet medlemmer og for en bredere og større rekruttering, er det nødvendig å 
gjennomføre forenkling på det absolutt laveste konkurransenivå. 
 
Vedtak: 
Forbundsstyret ber administrasjonen utrede kostnadene knyttet til «inngangsbilletten» til ryttersporten 
på begynnernivå. Det bør avklares om det er behov for endringer i KR. Forbundsstyret forutsetter at 
saken kommer til behandling på Utviklingsforum høsten 2016. 
 
UnghestVM - uttak 
Plasser som Norge er tildelt til UVM bør benyttes forutsatt at det er aktuelle kandidater.  Om NV ikke 
har gode nok representanter må andre norske unghester få mulighet, så lenge det er sportslig 
forsvarlig. NRYF skal ha en representant tilstede når beslutning om uttak gjøres ihht avtale signert 
mellom NRYF og NV. 
 
Vedtak: 
Adm. går i dialog med NV for å sikre uttak til UnghestVM. 
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 Forslag nye kriterier for gjennomføring av NM i Distanse. 

Sak behandles på neste styremøte i August. 
 
 Informasjon og kommunikasjon i FS og mot administrasjonen 

(Sak 24/16 fra siste FS møtet 28/4-16, som ikke ble behandlet der grunnet tidsnød). 
 
Det er store informasjonsmengder som involverer FS. Følgelig kan det til tider være utfordrende for alle 
styremedlemmer å følge med på hva som skjer mellom styremøtene, da særlig rundt oppgaver delegert 
til styremedlemmer, presidentskap og arbeidsgrupper. Det er også utfordrende å til enhver tid ha klare 
rollefordelinger mellom FS og administrasjon, for eksempel ved høringer og øvrige politiske diskusjoner. 
Det er ønskelig og viktig at FS diskuterer idretts- og rytterpolitiske saker, og at styret kommer med 
innspill i høringer, diskusjonsarenaer i regi av NIF, og andre relevante steder. 
 
Vedtak: 
FS har allerede definerte ansvarsområder/grupperinger, og både FS og adm skal involvere disse 
gruppene i aktuelle prosesser slik at man sikrer god informasjonsflyt også utenom styremøtene.  
Styremedlemmer skal være aktive hva gjelder sine ansvarsområder, og har også selv ansvar for å søke 
nødvendig informasjon og/eller arbeide med saker for å følge opp styrets hovedmål; sikre enklere 
aktivitet og flere medlemmer. Adm. bidrar til å lette dette arbeidet ved å dele aktuell informasjon med 
den/de rette styremedlemmene. FS har tillitt til at hvert styremedlem ivaretar sportens interesser på en 
god og riktig måte, og det er derfor delegert ansvar for de enkelte grupper/medlemmer til å uttale 
seg/arbeide forholdsvis fritt innenfor sitt område.  
 


