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NORGES RYTTERFORBUND 

Fra   Nr./år     

3/2011 
Den   

18.03.2011 

Medlemmer til stede: Kristin Kloster Aasen, Anne Kristin Sydnes, Per Anders Owren, Berit Kjøll, Lill Svele,  
Anne Kristin Mathiesen, Sverre Fordal, Marianne Lindmark 

 

 Sekretær 

Kathinka Mohn (GS) 
Andre til stede 

Kjell Myhre 
Forfall medlemmer 

Rolf Nøstdahl 
Fraværende medlemmer 

Protokollen fordelt til, utenom til deltagerne/medlemmene 

 
Saksnr./år 
 

Sakstittel/tekst 
 

 

12/11  PROTOKOLL 
 
KKA viste til forrige styremøte hvor det ble vedtatt å øke annonsesalget i Hestesport med 500 
000- med tilvarende økning på kostnadssiden. Økningen ble vedtatt fra 2012, men ved en feil i 
budsjettet er dette lagt inn for både 2011 og 2012. Dette er en trykkfeil og FS ble enige om å 
opplyse om dette på tinget. Skrivefeil på s. 4: Anne Margrethe Krohg og s. 5: C. Anker Rasch. 
Ellers ingen kommentarer til protokollen. 
 
Vedtak: 

FS protokoll 2/2011 godkjennes 

 

13/11 ÅRSKONFERANSE OG RYTTERING – AGENDA 
 
KKA informerte om hvordan langtidsplanene var tenkt gjennomgått. FS var enige i hennes 
forslag til opplegg.  
 
14/11 FORSLAG FRA ØSTMARKA RIDEKLUBB OM FRIVILLIG ABONNEMENT 
PÅ HESTESPORT 
 
KKA orienterte om forslaget fra Østmarka rideklubb. Forslaget er innsendt innenfor fristen og 
vil bli fremmet på tinget. FS v/PAO vil orientere tinget om faktiske forhold knyttet opp til 
Hestesport, både i forhold til økonomi, hvem som mottar bladet og bladets funksjon som 
historieforteller. FS diskuterte i hvilken grad det er naturlig at bladets innhold endrer karakter nå 
som mye informasjon formidles via våre nettsider. Flere i FS er av den oppfatning av det bør 
vurderes å nedsette et redaksjonsråd. Enighet i FS om at Hestesport er viktig. 
 
Angående mulig innføring av kontingent var FS av den oppfatning at denne burde lyde på 250- 
og gjelde alle medlemmer av rideklubber tilknyttet NRYF. 
 
Vedtak: 

Innført kontingent skal være på kr 250- og gjelde alle rideklubbenes medlemmer 

 

15/11 DISIPLINÆRSAK - ANKE 



PROTOKOLL Side av sider: 2/3  

NORGES RYTTERFORBUND 

Fra  

  

nr./år 
3/2001   

Den 
18.03.2011   

Saksnr./år 
 

Sakstittel/tekst 

 

 

16/11 TILDELING AV MIDLER TIL RIDEBANEBUNNER 
 
FS så på det fremlagte materialet som et godt grunnlag for videre diskusjon.  Det ble besluttet å 
nedsette en hurtigarbeidende kompetansegruppe for å foreta den endelige avgjørelsen om 
tildeling. FS ønsker at gruppen skal vurdere de innkomne søknader opp mot kriterier for tildeling 
samt annet relevant materiale for så å foreta en tildeling. Dette skal gjøres før påske. Gruppen 
skal bestå av Per Anders Owren, Robert Ruud, Carsten Sørli og Kathinka Mohn. GS fikk i 
oppgave å innkalle til møte i gruppen umiddelbart etter at tinget er avsluttet.  
 
Vedtak:  

Generalsekretæren innkaller til møte i kompetansegruppe; gruppen beslutter fordeling av 

midlene før påske.  

 
 
17/11 VALG KOMITÉ   
 
 
18/11 STYREMØTER 2011  
 
Det ble foreslått følgende datoer: 
 
26. mai, 25. august, 20. oktober, 8. desember. FS ønsket oppstart kl 16:00. 
 
Vedtak: 

I 2011 avholdes det styremøter 26. mai, 25. august, 20. oktober, 8. desember 

 

 

19/11 KLUBBNYTT 
 
Nye klubber etter styremøtet 17.02.2011: 
 
Ingen 
 
Nedleggelser: 
 
Bergen Dressur klubb        Hordaland rytterkrets 
 
Vedtak: 

Forbundsstyret tar ovennevnte til etterretning 
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20/11 ORIENTERINGSSAKER 
 
Det ble orientert om høring av rapport om sertifisering av hestesenter, noe FS tok til etterretning. 
 
GS fremmet forslag om at protokoller og referater fra kommende FS møter offentliggjøres på 
NRYFs hjemmeside. FS var enighet i dette under forutsetning av at saker som inneholder 
personopplysninger av sensitiv karakter tas ut av dokumentet før offentliggjøring. Det samme vil 
kunne være aktuelt i saker som ikke avsluttes, men hvor FS viderefører prosesser. Hvilke saker 
som eventuelt tas ut må vurderes fortløpende. 
 
Vedtak: 

Protokoller og referater fra forbundsstyremøter offentliggjøres på NRYFs hjemmeside. 


