
  REFERAT   Side av sider: 1/5 

 

 
NORGES RYTTERFORBUND 

Fra  
FS 

Nr/år. 
3/2012 

Den 
28.06.2012 

Medlemmer tilstede: Per Anders Owren, Anne Kristin Mathiesen,  Rolf Nøstdahl, Robert Ruud,  Lill Svele, Esther B. Hoff 
 

 
 

Sekretær: Kathinka Mohn 
 

Andre til stede: Mesud Burzic 29/12, Sissel Finstad 30/12, Nina Johnsen 31/12 
 

Forfall medlemmer: Berit Kjøll, Kristin Andresen, Rachid 
Bendriss, Ingvild Østli 

Fraværende medlemmer: 

Portokollen fordelt til, utenom til deltagerne/medlemmene: 
Etisk råd, kontrollkomité 

Saksnr/år Sakstittel/tekst. 

  

 

FS Referat juni 2012.docx  1 
 

 
SAK 23/12 PROTOKOLL   
 
Diskusjoner som kom opp under gjennomgangen av protokollen vil bli referert under sak 
26/12 og 27/12. 
 

Vedtak: 

Protokoll nr 2. av 19. april 2012 godkjennes. 

 
 
SAK 24/12 NRYF FYLLER 100 ÅR I 2015 – HVA GJØR VI? 
 
Det ble diskutert forskjellige løsninger med hensyn til jubileumsbok eller annen type 
publikasjon. Eventuelt om dette kunne være et relevant tema for en masterstudent Det ble 
fremmet forslag om at NRYF bør peke seg ut ett tema / en flaggsak som preger hele 
jubileumsåret.  
 
FS konkluderte med at det mest hensiktsmessige var å sette ned en arbeidsgruppe for å se på 
hele jubileet. Lill Svele fra FS vil lede jubileumsgruppa. Andre medlemmer i gruppa ble 
diskutert og det var enighet om at medlemmene i FS skulle ha klare forslag til kommende 
møte, den 30. august. 
 

Vedtak: 

Det nedsettes en jubileumsgruppe med oppstart høsten 2013. Gruppas mandat er å fremme 

forslag til tiltak, prosjekter og markeringer knyttet opp til NRYFs 100 års jubileum. 

Forslagene skal fremmes for FS. Gruppa ledes av Lill Svele.  

 

 

SAK 25/12 ÅRSKONFERANSEN 2013 
  
Gs orienterte om årskonferansen. Denne avholdes dagen før selve ryttertinget, dvs i helgen 
16.-17. mars. Alle klubbene inviteres.  
 
Overordnet tema: BEHOLDE OG REKRUTTERE I RYTTERSPORTEN 
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Deler av konferansen blir felles for alle mens noe er tenkt lagt til grupper som deltakerne har 
valgt i forkant. Vi tar sikte på fire grupper med hvert sitt undertema. Undertemaene ”henger” 
på det overordnede tema og er følgende: 
 

1. Anlegg 
2. Klubbutvikling / bærekraftige rideklubber 
3. Breddeaktivitet 
4. Omdømme 
 

Det vil i nærmeste fremtid bli sendt ut informasjon til klubben, med konkrete spørsmål det 
ønskes tilbakemelding på samt mulighet for å komme med andre forslag til undertema. 
Klubbene må, når programmet er gjennomarbeidet og klart, bestemme seg for hvilket 
undertema de vil delta på når det gjelder gruppearbeide. De vil bli bedt om å forberede seg, 
gjerne gjennom klubbkvelder eller lignende, slik at de har ideer og mandat fra klubben med til 
årskonferansen.   
 
Vedtak: 

FS tok orienteringen til etterretning. 

 
Sak 26/12 ORIENTERINGSSAKER 
 

• Per Anders Owren orienterte om SFF og ledermøte med ekstraordinært idrettsting i 
Stjørdal, 8.-9. juni. Owren har ved flere anledninger markert at NRYF har et annet syn 
enn majoriteten i SFF på tingsammensetningen og egen olympisk komité. Til tross for 
disse motsetningene ønsket FS foreløpig å opprettholde medlemskapet i SFF.  

 

• Gs orienterte om lav oppslutning om Ryttertinget som en demokratisk utfordring. FS 
håpet at den involvering av klubbene som nå foretas i forkant av årskonferansen og 
Ryttertinget vil skape en større deltakelse. 

 

• Det viste seg vanskelig for noen av FS medlemmer å være tilstede under NM i lag, 
distanse, 11. august. Det ble besluttet å spørre leder av rytterkretsen i Vest Agder, adm 
ordner dette. 

 

• Gs orienterte om at lederne av GUene er bedt om å klargjøre sak rundt stevnepoeng og 
championat, til høstens møte i TK. I den forbindelse ble det reist spørsmål fra FS om 
championat i regi av NRYF (KR I kap. 8) er eksklusivt i den forstand at private 
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arrangører ikke kan opprette eller arrangere championater. Gs fikk i oppdrag å 
undersøke dette.  

 
Vedtak: 

FS tok orienteringene til etterretning 

 
27/12 ÅPEN POST 
 

• Sak meldt inn av Kristin Andresen om opprettelse av brukerpanel i alle grener ble 
besluttet utsatt til møte i FS 30. august. 

 

• Vedtak fra TKr i sak til vurdering fra sprangstevne i Drammen 18.03.2012 

 

 
28/12 KLUBBNYTT 

 
Nye klubber etter styremøtet 19.04.12:  
 
Dysjaland Rytterlag                                                                       Rogaland Rytterkrets  
Hindal hestesportsklubb                                                                 Rogaland Rytterkrets  
 
Navneendring:  
Lørenskog Ride- og Kjøreklubb                                                    Oslo og Akershus Rytterkrets  
(tidligere navn: Lørenskog Rideklubb)  
 
Nedleggelse: 
Stange Ponnyklubb                                                                          Hedmark Rytterkrets  
 

Vedtak: 

FS tar ovennevnte til etterretning 
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SAK  29/12 REGNSKAPET PR MAI 2012 v/regnskapsansvarlig Mesud Burzic 
 

Inntektene: 
 

• I mai har vi fått overført alle tilskuddene fra NIF og det viser en reduksjon i forhold til 
fjorårets tildeling. Dette medfører at tildelingene til sportsaktiviteter blir redusert med 
ca 10 % og at aktivitetskostnadene må suppleres med en noe større andel av 
medlemsinntektene en i fjor. 

 

• Når det gjelder medlemsinntekter (rytterlisens, FEI lisens, abonnement medlemsblad 
og årlig hestelisens) forventer vi i henhold til dynamikken t.o.m mai å nå budsjett. 

 

• Sponsorinntektene vil, ihht sponsoransvarlig, ikke nå budsjett for i år, til tross for en 
økning i årets inntekter sammenlignet med fjoråret. 

 

• Salg av web annonser går bra og vi antar at det kommer til å bidra med ca kr 550.000 
netto i 2012.  

 
Kostnadene: 
 

• Tildelte aktivitetsmidler er nå fordelt til sportsgrenene og avdelinger etter 
retningslinjene for bruk av midlene samt sportsplanenes prioriteringer. Grenutvalgene 
og prosjektansvarlige er forpliktet å holde seg innenfor tildelte midler og 
budsjettrammer, og vi forventer ikke noen større kostnadsavvik. 

 

• Under forutsetning at vi får på plass kostnadsdekning for antidopingarbeide ser vi 
ingen store trusler mot årets budsjettmål. 

 
Vedtak: 

FS tok regnskapet til etterretning  
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Sak 30/12 LANGTIDSPLANEN: KAP 11: MARKED- OG 
SPONSORVIRKSOMHET, KAP. 12: INFORMASJON OG 
KOMMUNIKASJON v/markedssjef Sissel Finstad 

 
 Finstad orienterte kort om undersøkelsen fra Sponsor insight og situasjonen i et vanskelig 
sponsormarked. FS var enige om at det er gjort en solid innsats rundt omdømmebygging og at 
dette vil vise seg verdifullt i arbeidet for å skaffe ytterligere sponsorer. 
  

Vedtak: 

FS tok orienteringen til etterretning 

 
31/12  FEIs SPORTSKONFERANSE – APRIL 2012  

v/sportssjef Nina Johnsen  
 
Johnsen orienterte om de internasjonale utfordringer vi møter mht: 

• Rankingpoeng 

• Globel Tour 

• Kvalifisering til EM 

• Promotial leag contra Challenger leag 

• 4* contra 3* og kostnader knyttet opp til dette 
 

• Pay-cards problematikken 

• Skandinavisk samarbeid 
 
Videre orienterte hun om svært gode sportslige resultater i alle grener denne våren samt 
planverk og strukturer som begynner å komme på plass rundt landslag og grenutvalg.  
 
Vedtak: 

FS tok orienteringen til etterretning 

 

 
 

 
 

 


