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President Per Anders Owren åpnet møtet med spørsmål om noen av styremedlemmene 
hadde saker til åpen post samt mente seg inhabile i forhold til sakslisten. Ingen hadde saker 
til åpen post, ingen oppfattet seg som inhabile. 
  

01/13 PROTOKOLL 
 
Det var ingen kommentarer eller innsigelser til protokoll 6/12. 
 
Vedtak: 
Protokoll 6/12 godkjennes. 
 

02/13 REVIDERT ÅRSREGNSKAP OG BUDSJETTFORSLAG 2013-2014 
 
Revisor Otter Brøholt redegjorde for revidert årsregnskap. Budsjettforslag for perioden 
2013-2014 ble diskutert. Forbundsstyremedlemmene underskrev regnskapet og økonomisk 
beretning. 
 
Vedtak: 
Forbundsstyret tok regnskapet og budsjettforslaget til etterretning. 
 
03/12 HESTESPORT  
 
Medlem i arbeidsgruppa Hestesport, Tore Sannum, redegjorde for dagens og fremtidens 
mediebilde. Orienteringen omhandlet både trykte og digitale medier. Innenfor en modell 
hvor man beholder Hestesport så FS for seg viktigheten av å ha muligheten til å endre fra 
pålagt abonnement til kontingent/avgift. En slik endring må vedtas av Ryttertinget og gs ble 
gitt i oppdrag å utarbeide forslag til sak. Forlaget skal snarest sendes FS medlemmer til 
uttalelse. 
 
Vedtak: 
Gs utarbeider forslag til tingsak vedrørende Ryttertingets fastsetting av kontingent. Forslaget 
sendes deretter FS medlemmer til uttalelse. 
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04/13 HEDERSTEGN OG FORTJENESTENÅL – RYTTERTINGET 
 
05/13 OPPNEVNING AV MEKLER, JF NYTT DOMSSYSTEM 
 
Administrasjonen hadde fremmet forslag om å oppnevne Kristin Kloster Aasen som mekler. 
Mekler oppnevnes for ett år av gangen. Det var avklart med juridisk avdeling i NIF at dette 
ikke ville komme i konflikt med hennes verv som 2. nestleder i Idrettsstyret. 
 
Styremedlem Kristin Andresen ønsket å fremme alternativ kandidat, Cathrine Furre. Med 
bakgrunn i dette diskuterte FS meklers rolle og mandat, tenkte situasjoner for en mekler, og 
viktigheten av at mekler oppfattes som uavhengig. Alle var enige i at vi hadde to gode og 
kompetente kandidater for vervet og det gikk derfor til avstemming, hvor Kristin Kloster 
Aasen fikk fire stemmer (presidentens dobbeltstemme) og Cathrine Furre fikk tre stemmer. 
 
Vedtak: 
Kristin Kloster Aasen oppnevnes som mekler innenfor NRYFs domssystem. Vervet er av ett års 
varighet. 
 
06/13 MANDAT TK OG TKr, ANKEUTVALGET OG LOVUTVALGET 
 
Administrasjonens forslag, som var utarbeidet i samråd med utvalgslederne, ble akseptert. 
Disse vil bli tilgjengeliggjort på rytter.no.  
 
Vedtak: 
Administrasjonens forslag til mandater vedtas. 
 
07/13 OPPNEVNING AV GRENUTVALG 
 
Etter diskusjon ble administrasjonens forslag til grenutvalg vedtatt. Det ble avholdt 
avstemming om ledervervet i GU-D. Kristin Andresen fremmet forslag om Anne Gina 
Fredriksen som leder av GU-D, og dette forslaget fikk to stemmer. Administrasjonens 
innstilling om Eva Ganzarain som leder fikk de resterende stemmene. 
 
 
Vedtak: 
 
Følgende grenutvalg ble vedtatt: 
 
GU-D: 

 Eva Ganzarain (leder)– 1 år 

 Anne Gina Fredriksen -1 år 

 Stian Aleksandersen – 2 år 

 Gunn Skovholt – 2 år 

 Kristoffer Gulsvik – 2 år 

 Charlotte Moen – 2 år 
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GU-DI: 

 Jan Fredrik Furøy (leder) – 2 år 

 Kai Hanssen  - 2 år 

 Arvid Sauge Johansen  - 1 år  

 Hildegunn Skulstad  - 2 år 
 
GU-F: 

 Haldor Braastad (leder) – 2 år 

 Johan Møller – 2 år 

 Mona  Heinrichs - 2 år 

 Kjersti Fredriksen – 1 år 

 Elin Heistad -  1 år 
 
GU-K:  

 Lene Kragh (leder) – 1 år 

 Mikkel Davidsen – 2 år 

 Sofia Mikkelsen – 2 år 

 June Cecilie Horntvedt – 2 år 

 Merethe Luise Sandem – 2 år 
 
GU-V: 

 Marit Wallø (leder) – 1 år 

 Ingebort Bjerregaard – 1 år 

 Carolin Haug – 1 år 

 Marte Espeland – 1 år 
 
GU-FG: 

 Trille Staubo (leder) – 2 år 

 Silje Gillund – 2 år 

 Hilde Stømner – 2 år 

 Liv Ryen Kristiansen – 1 år 

 Anita Bjorøy – 2 år 

 Kjell Ove Mattingsdal – 1 år 
 
 
GU-S: 

 Siri Evjen (leder) – 2 år 

 Stian Øgland – 2 år 

 Nina Braaten – 2 år 

 Hege Tidemandsen – 2 år 

 Terje Olsen Nalum – 1 år 

 Ole Kristian Buer – 2 år 
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GU-M: 

 Eivind Kjuus – 2 år (leder)  

 Inger Hilmersen – 1 år  

 Marianne Jarlset – 2 år  

 Per Erik Holst – 1 år  

 Tor Arne Akselsen – 2 år  

 Frank Sørensen – 1 år   

 Tone Hennie – 2 år  

 Karen S. Houge – 1 år  
 
08/13 PROTOKOLL OG INNSTILLING FRA TEKNISK KOMITÉ 
 
Innstillingen fra TK ble diskutert. Det ble redegjort for at sak nr 26 «Gjestelisens for 
utenlandske hester» og sak nr 27 d) «Krav til grønt kort» utgikk. Utover dette vedtok FS 
innstillingene fra TK, men med følgende korrigering i forhold til sak nr 23 «Ponni og 
ponnimåling»: i bestemmelsen pkt 6 c) må det komme frem at de to ponnimåleveterinærene 
ikke gis anledning til å observere hverandre under målingen. Vedtaket omfattet også tillegg 
3 – Bestemmelser for klubbstevner og skolehestklasser. 
 
Vedtak: 
Sak nr 26 «Gjestelisens for utenlandske hester» og sak nr 27 d) «Krav til grønt kort» utgår av 
TKs innstilling. Utover dette vedtar FS TKs innstillinger, med følgende korrigering under sak nr 
23 «Ponni og ponnimåling»: i bestemmelsen pkt 6 c) må det komme frem at de to 
ponnimåleveterinærene ikke gis anledning til å observere hverandre under målingen. 
Vedtaket omfattet også tillegg 3 – Bestemmelser for klubbstevner og skolehestklasser. 
 
09/13 ORIENTERINGSSAKER 
 

 Mari Viko Rasmussen har fått tilbud om, og akseptert, stillingen som leder av 

Avdeling for organisasjon og utvikling. Dette er et ledd i en lengre prosess knyttet 

opp til organisering og styring av denne viktige avdelingen. Tiltredelse 1. januar 2013. 

 For å møte utfordringene som tapet av samarbeidsavtalene med Norsk Rikstoto og 

Felleskjøpet representerer har administrasjonen gått til nedbemanning av 2,5 stilling. 

Stillingene fordeler seg mellom Sportsavdelingen (2 stillinger) og Markeds- og 

kommunikasjonsavdelingen (0,5 stilling). Prosessen er gjennomført ihht 

arbeidsmiljølovens regler og i dialog med tillitsvalgte. Alle de oppsagte har fått tilbud 

om bistand fra MCRG ifht å orientere seg videre i arbeidslivet.  

 Redaktøren av Hestesport har sakt opp sin stilling. 

 På forespørsel fra styremedlem Kristin Andresen orienterte sportssjef Nina Johnsen 

om situasjonen i feltritt: Sportsjefen følger seg trygg på at reengasjementet av 

lagleder Johan Lundin vil kunne gi sportslig uttelling. Valget er bl.a. basert på en 

evaluering innenfor landslagsmiljøet i feltritt. Hennes oppfatning er at den uttrykte 

misnøyen relateres til at det etter hvert stilles strengere krav til å delta på 
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landslagsnivå, også i feltritt. Hun ser at det er på gang flere lovende utøvere, både 

innenfor ponni, junior og senior. Det viktige nå er å bygge en god prestasjonskultur 

rundt disse.  Hun beskriver samarbeidet med GU-F som konstruktivt. Kristin Andresen 

gav uttrykk for å være fornøyd med orienteringen.  

 Det er igangsatt en prosess rundt dialog med Landbruks- og matdepartementet, 

foreløpig gjennom forankring i NIF. Siktemålet er en dialog rundt finansiering av 

NRYFs antidopinginnsats på hest.  

 Det er avholdt ett foredrag av ADN, på «samling uten hest» i januar. Neste foredrag 

vil bli avholdt under trenersamling på AEG. Utøvere og foreldre blir invitert. 

 NRYF har skrevet under avtale med ADN, om «Rent særforbund».  

 Klausul om ikke befatning med doping inkorporert i arbeids- og engasjementsavtaler.  

Presidenten orienterte om følgende: 

 I forbindelse med idrettsmeldingen har NRYF vært representert på høringer i Høyre 
og Fremskrittspartiet. 

 

 I den såkalte Drammens saken har han, sammen med styremedlem Lill Svele og 
administrasjonen, hatt et møte med deler av Sprangdommerkomiteen. Han og leder 
av SDK er nå enige om følgende fellesuttalelse om saken: 
 

«Saken om den ekstra klassen i sprangstevnet i Drammen 18. mars 2012  
har fått stor oppmerksomhet i deler av organisasjonen. Både  
Sprangdommerkomiteen (SDK), TKr, Etisk råd og Forbundsstyret har hatt  
en grundig behandling av saken. Det er spesielt enkelte uttalelser i  
rapporten fra Etisk råd, utdeling av gule kort fra SDK og FS  
håndtering som har vakt reaksjoner. 
Etter dialog med TKr er det klargjort at de gule kortene ikke  
representerer et vedtak fra SDK, men tilvisning overfor stevnets  
dommere. Leder av SDK vil klargjøre dette overfor de berørte. Etisk  
råd ble av FS bedt om å se på alle sider av saken, også de som ikke  
rammes av konkrete regelbrudd. Etisk råd setter fokus på hvordan  
omverdenen vil vurdere hele handlingsforløpet av å sette opp denne  
klassen og ekvipasjens stopp uten å få feilpoeng. Etisk råd konkluderer med at handlingen er i strid 
med våre etiske regler. 
  
Hvis dommere gjør slike feil uten at de på noen måte kan ha noen  
fortjeneste eller fordeler av det, eller har gjort det uten vitende og  
vilje, skal allikevel ikke handlingen stemples som uetisk eller   
illojal mot sporten. Dog bør en gjennom økt satsing på utdanning,  
konferanser osv søke at feiltolkning skjer i minst mulig grad.» 

 
11/13 KLUBBNYTT 
 
Nye klubber etter styremøte 13.12.12:  
Tromøy hestesportsklubb ØTTIK   Aust-Agder Rytterkrets  
Hemne Hestesportklubb     Sør-Trøndelag Rytterkrets  
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Røyken og Omegn Rideklubb    Buskerud Rytterkrets       
Tønsberg og Omegn Rideklubb    Telemark og Vestfold rytterregion.  

 
Navneendring:  
Storfjord Kjøre- og Rideklubb    Troms Rytterkrets  
(tidligere navn: Storfjord Hestesportklubb)  
 
Sammenslåing:  
Nordvest Hestesportklubb     Møre og Romsdal Rytterkrets  
(tidligere:  Emblem Rideklubb og Haram og Omegn Hestesportklubb)  
 
Nedleggelser:  
Hedmark Fjordhestlag     Hedmark Rytterkrets  
Jondal Kjøre- og Rideklubb     Hordaland Rytterkrets  
Bindal Hestesportsklubb     Nordland Rytterkrets  
Vågan Hestesportsklubb     Nordland Rytterkrets  
 
Forslag til vedtak: 
FS tar ovennevnte til etterretning. 
 


