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NORGES RYTTERFORBUND 

Fra   

FS 
nr./år     

4/2012 
Den   

30.08.2012 

Medlemmer til stede: Per Andres Owren, Robert Ruud, Lill Svele, Rachid Bendriss, Kristin Andresen, Ingvild Østli, Esther Hoff 

 

 Sekretær: Gs 

 
Andre til stede: Mesud Burzic 33/12, Mari Viko Rasmussen 34/12, 35/12, 36/12 

 
Forfall medlemmer: Anne Kristin Mathiesen, Rolf Nøstdahl, Berit Kjøll 

 
Fraværende medlemmer 

Protokollen fordelt til, utenom til deltagerne/medlemmene: Etisk råd, Kontrollkomiteen  

. 
Saksnr./år 
 

 

 
SAK 32/12 PROTOKOLLER   
 
Det er oppført feil årstall i sak 24/12 i FS protokoll nr 3/2012, det korrekte er at 
jubileumsgruppa starter sitt arbeid høsten 2012. Gs retter opp dette. 
 
Vedtak: 

Protokoll nr3 av 28. juni 2012 godkjennes. 

Tkrs protokoll 1-2012 tas til etterretning. 

 
 
SAK 33/12 REGNSKAPET PR 31. JULI 2012 
 
Prognosen for 2012 viser underskudd og FS ønsker alle muligheter for å snu denne 
utviklingen belyst. Prognosen er ikke relatert til grenenes budsjetter og påvirker således ikke 
deres aktivitet. FS ba gs om å iverksette følgende tiltak: 

• Se på mulighetene av å drive Hestesport mer kostnadseffektivt enn budsjettert ut året 

• Se på mulighetene av å spare inn i alle avdelinger 

• Undersøke med NIF muligheten av å få et estimat i forhold til størrelsen på mva 
kompensasjonen. 

 
Vedtak: 

Gs lager en plan over tiltak for å komme i balanse med hensyn til budsjettet for 2012. 

Tiltakene skal i den grad det er mulig ikke berøre grenenes aktivitet.  

 

SAK 34/12 KAPITTEL 4 OG 9 I LANGTIDSPLANEN  
v/organisasjonskonsulent Mari Viko Rasmussen 

 
KAPITTEL 4: SATSING PÅ ORGANISASJONEN 

• Endringer i NRYFs sentrale administrasjon: styrket satsing på klubb og krets 

• Klubbutvikling: NRYF klubbveilederkorps er godt i gang – stor økning i antall 

prosesser i klubbene. NRYFs Klubbutviklingstilbud skal gjennom en større revisjon 

denne høsten (kostnadsstyring, prioritering ol). Behov for administrative ressurser 

• Styring av klubbene: Gjennom klubbveiledning (herunder nytt styrekurs), økt 

samarbeid med idrettskrets og konkrete pilotprosjekt på omorganisering av klubb 

• Breddeaktivitet i klubb: Systematiseringsarbeidet er i en oppstartsfase 
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• Klubbadministrasjonssystemer (herunder medlemsregister): Rammene for utvikling av 

fullverdige systemer i NIFs regi er lagt. Godt samarbeid med CompetIT og NIF IT er 

etablert. Behov for satsing for felles publiseringsverktøy i samarbeid med CompetIT  

• Ungdomssatsingen: Velfungerende ungdomskomité, og NRYF blir trukket fram som 

forbilde for andre særforbund. FS pekte på viktigheten av å bruke 

ungdomsrepresentantene til å skape gode sosiale møteplasser, dette er KUD opptatt av, 

jf Idrettsmeldingen. 

 
KAPITTEL 9: ANLEGGSUTVIKLING  

• Administrasjon av anleggsområdet: Under endring ihht utarbeidet plan 

• Hovedanlegg: Nye hovedanlegg vil bli bygget/definert i perioden. 

• Påvirking av NIF og KUD: NRYF jobber med å lage en tydelig profil, og involverer 

seg aktivt i spørsmål/saker om spillemidler og programsatsingsmidler 

Vedtak:                                                                                                                                       

FS tok orienteringen til etterretning 

 

Sak 35/12 BÆREKRAFTIGE RIDEKLUBBER                                 
v/organisasjonskonsulent Mari Viko Rasmussen 

 
Det ble orientert om pilotprosjekt i forhold til sammenslåing av rideklubber i ett distrikt, med 
oppstart i september. FS var av den oppfatning at det er viktig er å synliggjøre fordelene 
sammenslåing representerer for små klubber, eksempelvis økt mulighet for anleggsrealisering. 
Videre var FS opptatt av at NRYF, som rådgiver og pådriver, er bevisst på hvilke 
utfordringene slike prosesser skaper og er løsningsorientert overfor klubbene. Vi må i tillegg 
føre kontroll med at klubbene faktiske innberetter det vi krever, eksempelvis i forhold til 
idrettsregistreringen. Dette må være en forutsetning for fortsatt mottak av midler gjennom 
NIF/NRYFs system. 
 

Vedtak: 

FS tok orienteringen til etterretning. 
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Sak 36/12 IDRETTSMELDINGEN MED HOVEDVEKT PÅ ANLEGG 
 
Kapittel ”Anlegg for idrett og fysisk aktivitet” i St.meld.26 – ”Den norske idrettsmodellen” 
ble diskutert og det var enighet om å ha fokus på interkommunale anlegg og 
fleridretts/bruksanlegg. Dette er modeller som vil bli prioritert ifht tildeling av tippemidler. 
Eksempler på idretter det kan være aktuelt å samarbeide med er skateboard, klatring, 
vannsport (under forutsetning av beliggenhet ved vann) og studentidrettslag. 
Flerbruksmuligheter som ble nevnt var eldresenter, kriminalomsorg og SFO/grunnskole. 

 

Vedtak: 
FS tok orienteringen til etterretning 

 
37/12  NRYF FYLLER 100 ÅR I 2015 – HVA GJØR VI  
 
Det ble vist til diskusjon og vedtak i sak 24/12. FS ble enige om at Lill Svele og Sissel Finstad 
innhenter nødvendig hjelp og innspill fra miljøet for deretter å fremme en begrunnet 
innstilling til FS i styremøte 13. desember. Innhenting av historisk materiale, både skrift og 
bilder, ble diskutert samt informasjon om hvordan det svenske rytterforbundet og NIF har 
håndtert sine jubileer.   
 

Vedtak: 

Det nedsettes en jubileumsgruppe med oppstart høsten 2012. I tillegg til Lill Svele (leder) 

består gruppa av Sissel Finstad. Gruppas mandat er å fremme forslag til tiltak, prosjekter og 

markeringer knyttet opp til NRYFs 100 års jubileum i 2015. Forslaget skal legges frem for 

FS, på styremøtet den 13. desember d.å.  

 
 
38/12  ORIENTERINGSSAKER 
 

• Compet IT: det ble redegjort for NRYFs bestillinger som skal sikre at alle grener har 
et fungerende stevneprogram. Videre ble det orientert om at det er utarbeidet gode 
rutiner for samarbeid og kommunikasjon mellom Compet IT og NRYF. Alle grenene 
er innlemmet i dette kommunikasjonsssystemet. FS ønsket at brukerpanelet som ble 
opprettet i forbindelse med innføring av online påmelding skulle videreføres til også 
andre områder. Dette vil bli fulgt opp fra administrasjonens side. Det ble også 
informert om administrasjonens holdning med hensyn til at stevneavgiften i første 
rekke bør gå til etablering, vedlikehold og utbedring av stevneprogram for grenene. 
Nye investeringer bør som hovedregel ikke belastes denne inntekten.  
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• Presidenten informerte om at saken fra Drammen er til behandling i etisk råd og at FS 
avventer deres vurdering før de selv ser på den. 
 

• Presidenten informerte om at styremedlem Berit Kjøll, etter tre år som medlem av FS 
har valgt å trekke seg. Begrunnelsen er hennes totale arbeidsmengde. 
 
 

39/12  ÅPEN POST 
 

• Sak meldt inn av Kristin Andresen om opprettelse av brukerpanel i alle grener ble 
diskutert.  
 
Vedtak: 

Generalsekretæren anmoder grenlederne om å vurdere behovet for et brukerpanel i 

egen gren. Et slikt panel kan eksempelvis bestå av representanter fra utøverne, 

foreldrene, trenerne og/eller hesteeierne. Dersom et slikt behov foreligger oppfordres  

grenleder til opprettelsen av et brukerpanel, jf grenenes mandat pkt 2. Grenlederne 

bes rapporter tilbake til gs, både de som oppretter brukerpanel og de som ikke finner 

det nødvendig.  

 

• Presidenten var forhindret fra å dele ut premie under Hallmesterskapet i dressur, 7. 
oktober. Rachid Bendriss tar dette. 

 

• Kristin Andresen oppfordret til å unngå kollisjon mellom møter i FS og store 
mesterskap, i 2013. 

 

• Kristin Andresen viste til samtaler med sponsorer innenfor andre idretter, hvor disse 
hadde opplyst at antall medlemmer var av avgjørende betydning. Hennes forslag var å 
gjøre Hestesport nettbasert og isteden pålegge klubbmedlemmene en lav 
medlemskontingent. Hun var av den oppfatning at dette ville øke medlemstallet 
betraktelig, noe som igjen vil være utslagsgivende overfor eventuelle sponsorer og 
andre samarbeidspartnere. Hun var også at den oppfatning at en nettbasert løsning til 
enhver tid kunne være oppdatert på nyheter.  
 
Robert Ruud viste til en økning i medlemsmassen, fra ca 14000 til 40000 på 15 år. 
Etter en slik vekst er det helt naturlig med en utflating. Han fremholdt viktigheten av å 
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møte potensielle sponsorer å fokusere på nettopp dette fremfor for å si at vi "er bare 
40000". Vi er faktisk innenfor ”topp 10.” 
 

• FS ble enige om å ha en grundig diskusjon rundt Hestesport på et fremtidig styremøte. 
Gs ble bedt om å utrede forskjellige scenario med hensyn til Hestesports plass i 
organisasjonen.  

 

• Rachid Bendriss ønsket en evaluering av den nye sportsavdelingen, knyttet opp til 
intensjonen og måloppnåelse. Dette blir tatt opp som egen sak på styremøte før 
årsskiftet 

 
 
40/12 KLUBBNYTT 

 
Nye klubber etter styremøtet 28.06.2012:  
 
Osmarka Hestesportklubb                                                     Møre og Romsdal Rytterkrets  
Steigen Ride- og Kjøreklubb                                                  Nordland Rytterkrets  
 
Nedlagte klubber etter styremøtet 28. juni: 
  
Værlandet Køyre- og Rideklubb                                            Sogn og Fjordane Rytterkrets  
 

 

Forslag til vedtak: 

FS tar ovennevnte til etterretning 

 
 


