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NORGES RYTTERFORBUND 

Fra   Nr./år     

4/2011 
Den   

26.05.2011 

Medlemmer til stede: Kristin Kloster Aasen, Anne Kristin Mathiesen, Per Anders Owren, Berit Kjøll, Lill Svele,  
Robert Ruud, Kristin Andresen, Rachid Bendriss 

 

 Sekretær 

Kathinka Mohn (GS) 
Andre til stede 

Mesud Burzic, Sissel Finstad 
Forfall medlemmer 

Rolf Nøstdahl 
Fraværende medlemmer 

Protokollen fordelt til, utenom til deltagerne/medlemmene 

 
Saksnr./år 
 

Sakstittel/tekst 
 

 

21/11  PROTOKOLL 
 
Ingen kommentarer til protokoll 3/2011 av 18. mars 2011 
 
Vedtak: 
FS protokoll 3/2011 godkjennes 

 

22/11 REGNSKAPET PR. MAI 2011 
 
Mesud Burzic viste til saksdokumentet og redegjorde kort for status pr mai 2011. Nye FS 
medlemmer ble orientert om rutinene for økonomiske rapportering i henhold til tidligere instruks 
fra FS. I tillegg til de vedlagte saksdokumenter ble det fremsatt ønske om en kortfattet 
status/rapportering i forhold til fjorårets tall samt prognose. 
 

Det ble stilt spørsmål til økte lønnskostnader; årsaken til dette er at Kjell Myhre var engasjert til 
og med Ryttertinget.  
 
Vedtak: 
FS tok regnskapet til etterretning. 

 

I tillegg til de vedlagte saksdokumenter ba FS om at det for fremtiden følger med en kort 

oppsummering/beskrivelse om status, sammenlikning med fjoråret, samt forventet prognose.  

 
23/11 ComPet IT 
 
Saken ble lagt frem for FS da tilbudet fra ComPet IT og administrasjonens ønske med hensyn til 
aktiviteter i Horspro representerte en budsjettoverskridelse.  
 
FS ber administrasjonen om å holde seg innenfor budsjettet. Dersom det skulle oppstå en 
situasjon hvor dette umuliggjør en forsvarlig utvikling av Horspro må dette meldes tilbake til FS.  
 

Vedtak: 
Administrasjonen må holde seg innenfor de vedtatte budsjettrammer med hensyn til hvilke 

aktiviteter i Horspro ComPet IT kan igangsette i 2011. Det overlates til administrasjonen å 

kommunisere dette til ComPet IT.  
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24/11 DISIPLINÆRSAK 
 
 
25/11 ANLEGGSKONSULENT 
 
NRYF ser behovet for å systematisere rutiner og saksbehandling i anleggssaker. NRYF har 
tilegnet seg mye kompetanse gjennom å ha hatt tilsatt en anleggskoordinator de siste to årene. En 
slik systematisering vil kunne fungere som en veileding for klubbene og gjøre NRYF mindre 
avhengige av å ha en anleggskonsulent ansatt for fremtiden. Inntil videre vil imidlertid behovet 
for konkret veiledning fra våre klubber være der. Tidligere anleggskoordinator (nå FS medlem) 
Robert Ruud sa seg villig til å bidra med veiledning på frivillig basis i anleggsspørsmål inntil 
administrasjonen har kompetanse og informasjon tilgjengelig sentralt.  
 
 Det var enighet om å nedsette et anleggsutvalg for å bygge opp en kompetansebank. Utvalget  
iverksettes av administrasjonen og skal derfra bestå av Carsten Sørlie og Kathinka Mohn i tillegg 
til Robert Ruud. Disse knytter til seg eventuelle andre ressurspersoner.  
 
Vedtak: 
Det settes ned et anleggsutvalg som skal jobbe med alle anleggsrelaterte spørsmål. Et prioritert 

område for utvalget skal være å systematisere rutiner og saksbehandling i anleggssaker. 

Generalsekretæren kaller inn til et snarlig første møte i utvalgte.  

 
26/11 BEMANNINGSSITUASJONEN MED MER I ADMINISTRASJONEN 
 
GS orienterte om følgende: 
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• Innført månedlig nyhetsbrev 

• Personalsamling 10-11 mai, med fokus på eget arbeidsmiljø 

• Utarbeidet personal- og lønnspolitikk 

• Utarbeidet verdibaserte kjøreregler for adm. arbeid, jf langtidsplanen - service, 

kompetanse, tilgjengelighet, synlighet 

• Lokale forhandlinger skal gjennomføres innen utgangen av juni 

• GS har revitalisert advokatbevillingen 

• Kulturministeren kommer til Hønefoss- og Ringerike rideklubb den 16. juni 



• FS medlemmene oppfordres til å følge opp egne klubber i forhold til arbeidet med egne, 

lokale og organisasjonens etiske kjøreregler. I denne sammenheng oppfordret GS til å 

mobilisere for å skaffe pilotklubber; disse vil få bistand fra NRYF sentralt. Målsetningen 

er at alle organisasjonsledd innarbeider egne, lokalt tilpasset etiske kjøreregler. 

Klubbtilhørighet innen FS er:  

 

  

27/11 ANSATTEREPRESENTANT I FS 
 
Vedtak:  
Forbundsstyret vedtar at den til enhver tid valgte representant for de ansatte gis 

observatørstatus i styret inntil kommende rytterting. FS vedtar videre at det på kommende 

rytterting fremmes forslag om lovendring slik at antall styremedlemmer utvides til også å omfatte 

en representant fra de ansatte.  

 

28/11 UNGDOMSREPRESENTANT I FS 
 

Vedtak:  
FS vedtar at den til enhver tid valgte leder av ungdomskomiteen gis observatørstatus i styret 

inntil kommende rytterting. FS vedtar videre at det på kommende rytterting fremmes forslag om 

lovendring slik at antall styremedlemmer utvides til også å omfatte leder av ungdomskomiteen.  
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29/11 ARBEIDSUTVALG 
 

Vedtak: 
Arbeidsutvalget består av Kristin Kloster Aasen, Per Anders Owren, Anne Kristin Mathiesen og 

Robert Ruud. Det skal settes opp et kort referat fra AU-møtene som kommuniseres til FS. 

 
30/11 FORDELING AV OMRÅDER FS-MEDLEMMENE IMELLOM 
 
Vedtak:  
Fordelingen av områder er ment å skulle være et positivt bidrag til administrasjonens arbeide. 

Ved flere navn under ett tema er hovedansvarlige markert med fet skrift. 

 

Sport:     Rachid Bendriss, Lill Svele 

Redaksjonsråd:    Rachid Bendriss 

ComPet IT:     Rolf Nøstdahl og Anne Kristin Mathiesen 

Utdanning:    Anne Kristin Mathiesen 

Etikk / etisk råd:    Kristin Andresen 



SFF:      Per Anders Owren 

Samarbeidspartnere / sponsorer:   Berit Kjøll 

Anlegg:     Robert Ruud 

Breddeidrett og rekruttering:  Kristin Andresen 

Myndighetskontakt:    Kristin Kloster Aasen, Per Anders Owren, Robert Ruud 

FEI:      Kristin Kloster Aasen og Per Anders Owren 

 

 

31/11 VERV I FEI 
 
Vedtak:  
FS forslår å fremme følgende kandidater til verv i FEI: 

• Odd Magnus Knævelsrud: Veterinary Commitee 

• Franz Kasin: Medical Committee 

• Hege Trulsen: Eventing Committee 

• Randi Haukebø: Tribunal 

• Kristin Kloster Aasen og Per Anders Owren: Nomination Committee 
 

 
32/11 KLUBBNYTT 
 
Nye klubber etter styremøtet 18.03.11: 
Løten Ride og Kjøreklubb    Hedmark Rytterkrets  
Styret i Hedmark Rytterkrets fattet imidlertid et enstemmig vedtak om at de var imot opptak av 
ny rideklubb i Hedmark Rytterkrets.     
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Vestre Bærum Rideklubb                           Oslo og Akershus Rytterkrets  
Sandsvær Ryttersportsklubb                                 Buskerud Rytterkrets  
Lister Hest og Ponni Klubb                                   Vest-Agder Rytterkrets  
Rauma Hestesportsklubb                                      Møre og Romsdal Rytterkrets  
 
Navneendring: 
Bø – og Sauherad Rideklubb (nytt navn)            Telemark og Vestfold Rytterregion  
(endret fra Sauherad Rideklubb)  
 
Sammenslåing: 
Isafold Islandshestforening                                    Rogaland Rytterkrets  
(sammenslåing av Laland Rideklubb og Isafold Islandshestforening)  
 
Vedtak: 
Forbundsstyret tar ovennevnte til etterretning 
 

 
33/11 ORIENTERINGSSAKER 



 
 
Redegjorde for idrettstinget og prosessen rundt valget av henne som annen visepresident i NIF 
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Styremedlem Anne Kristin Mathiesen: 
Informerte om Nordisk i kjøring på Starum 3. – 7. august, og ville vite hva NRYF dekker når det 
gjelder nordiske arrangementer?  
 
I henhold til tidligere FS-vedtak og praksis har NRYF dekket: 
 

• FEI avgift 

• Reise og godtgjørelse til utenlandsk teknisk personell som ikke dekkes av eget land. 
Funksjonærer fra Norge dekkes av arrangøren. 

 
Generalsekretær Kathinka Mohn: 
Fikk ingen motforestillinger på sitt spørsmål om overgangen til elektronisk utsendelse av 
styrepapirene. 
 
Markeds og kommunikasjonssjef Sissel Finstad: 
 Informerte om igangsatte tiltak for å øke annonseinntektene; bl.a. gjennom  

• Temanummer 

• Fokus på vår spesielle målgruppe (unge jenter) 

• Salgsannonser 

• Tilknytte oss bloggere 

• Benytte de attraktive sidene i bladet til annonser 

• Øke løssalget 

• Engasjere selger for nettannonser 


