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NORGES RYTTERFORBUND 

Fra   nr./år     

6/11 
Den   

25.08.2011 

Medlemmer tilstede: Kristin Kloster Aasen (med på sak 41, 42, 44, 45, 47), Per Anders Owren, Anne Kristin 
Mathiesen, Kristin Andresen, Nina Rasmussen, Robert Ruud, Berit Kjøll, Rolf Nøstdahl, Rachid Bendriss, Ingvild 
Østl 

 Sekretær: Kathinka Mohn (GS) 

Andre til stede: Sissel Finstad, Ingunn Espeland, Tomas Torgersen, Mesud Burzic, Carsten Sørlie, Anne Kristin 
Sydnes 

Forfall medlemmer: Lill Svele  

 
Saksnr./år 
 

Sakstittel/tekst 
 

  

 

SAK 39/11           PROTOKOLL 
 

Det var ingen kommentarer til FS protokoll 5/2011, av 23. juni 2011. 

 

Vedtak:  

FS protokoll 5/2011 godkjennes 

 

SAK 40/11     PRESENTASJON AV UNGDOMSGRUPPA V/LEDER INGVILD ØSTLI 
 
Ingvil Østli presenterte seg og ungdomsgruppa, som er sammensatt av 7 medlemmer fra hele landet.  

Gruppa vil i første rekke jobbe med rekruttering av ungdomsrepresentanter inn i krets- og klubbstyrer 

samt RASK. Når det gjelder RASK planlegger de en stand på KOHS med dette tema. Gruppa har egen 

hjemmeside via rytter.no og er på facebook. 
 
 

SAK 43/11 REGNSKAPER PR. JULI 2011 
 
Mesud Burzic orienterte og svarte på spørsmål. Han informerte bl.a. om: 

• at svikt i annonsesalg på Hestesport muligens vil balanseres av annonsesalg på NRYFs nettsteder  

• at svikt i abonnementsalget på Hestesport vil bli annerledes etter de 4 kommende nummer som 

selges til høyere pris 

• at årsaken til mindre penger til klubb og krets handler om reduksjon i tilskuddet fra NIF 

 

Styret ba om en redegjørelse for arbeidet med å skaffe sponsorinntekter på neste FS møte. 

 

Vedtak: 

FS tok regnskapet til etterretning 
 

SAK 44/11 SYSTEM OG FREMTID RUNDT STRUKTUR I SPRANG, OPPFØLGING AV SAK 37/11  
 

Landslagssjef Tomas Torgersen orienterte om saken. Presentasjonen redegjorde for landslagssjefens 

mandat og avgrensningen mot administrasjonens funksjon.  Torgersen la videre frem en plan mot O L 

2016 som også inneholdt økonomiske utfordringer i forhold til ambisjonene.   

 

Vedtak: 

FS tok orienteringen til etterretning. Gitt at planen gis den nødvendige forankring og tilslutning hos alle 

berørte (fagansvarlige og utøvere) bes administrasjonen om å intensivere arbeidet for innhenting av 

eksterne midler. FS må påregne å bistå i dette arbeidet. 
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Sak 45/11 OPPFØLGING AV FS VEDTAK I SAK 37/11 
 

Per Anders Owren orienterte kort om programmet for arbeidsseminaret, FS hadde ingen kommentarer. 

 
SAK 46/11 ETISKE KJØREREGLER – RASK, OPPFØLGING AV VEDTAK I SAK 34/11 
 

Ingunn Espeland orienterte om iverksatte tiltak. Berit Kjøll anbefalte at RASK-ambassadørene  ble gitt i 

oppgave å sammen definere en felles spilleregel under hvert av verdiområdene Respekt, Ansvar, 

Sikkerhet og Kunnskap i RASK, at RASK blir satt opp som tema på ledersamlingen 21-23 oktober samt at 

FS selv vurderer utarbeiding av egne RASK regler.  

 

SAK 48/11 OFFENTLIGGJØRING I FORGÅELSESSAKER 
 

GS orienterte kort om saken, FS hadde ingen innvendinger. 

 

Vedtak: 

Offentliggjøring av avgjørelser i forgåelsessaker gjøres på rytter.no og i Hestesport. 
 
 

SAK 49/11 KLUBBNYTT 
 

Per Anders Owren orienterte kort om saken: 

 
Nye klubber etter styremøtet 26.05.11: 
Grimstad og omegn hestesportslag                                     Aust-Agder Rytterkrets  

Bø Hesteklubb                                                                       Nordland Rytterkrets 

 

Nedleggelse: 
Svalheim Rideklubb                                                               Sogn og Fjordane Rytterkrets 
 

Vedtak: 

FS tar saksfremlegget til orientering 

 

SAK 50/11 ORIENTERINGSSAKER 
 

• Representanten fra FS som deler ut premie under NMene bør ha med seg noe fra NRYF til 

stevnearrangør.  

 

• Det ble orientert om at stevnearrangør av NGP og Nordic Tour har trukket seg. Administrasjonen 

vil snarest ta kontakt med Drammen rideklubb for å avklare situasjonen.  

 

• Kristin Andresen meldte inn sin bekymring i forhold til habilitet innenfor organer med 

vedtaksmyndighet i NRYFs system. FS ba Kristin Andresen rette en skriftlig henvendelse til GS 

slik at saken kan forberedes som mulig styresak og således behandles i FS.  

 

 

 


