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Medlemmer til stede: Per Anders Owren, Stian Øglænd, Lill Svele, , Ove A. Tysnes, Rolf Nøstdahl, Ingvild Østli, Mari Viko Rasmussen, 

Hallgeir Oftedal, Anne Gina Fredriksen 

 

 Sekretær: Kathinka Mohn 

 
Andre til stede: 

Mesud Burzic (sak 42/13), Nina Johnsen, Sissel Finstad og Ingunn Espeland (sak 44/13) 
Forfall medlemmer Kristin Gamlemshaug Andresen, Kristin Brækken,  Fraværende medlemmer 

Protokollen fordelt til, utenom til deltagerne/medlemmene: Kontrollkomiteen 

. 
Saksnr./år 

 

 

 

President Per Anders Owren ønsket velkommen. Ingen av styremedlemmene mente seg 
inhabile eller hadde kommentarer i forhold til sakslisten. Det var enighet i FS om at 
fremtidige styremøter som hovedregel starter kl. 15:00. 
 
42/13 REGNSKAPET FOR PERIODE 7 
 
Mesud Burzic redegjorde for at vi i henhold til prognose ligger godt an når det gjelder 
budsjettet for 2013. Han så heller ingen problemer knyttet opp til utestående fordringer. FS 
ba om at de for fremtiden får utdelt aktivitetsregnskap.  
 
Anne Gina Fredriksen ba om at kostnader til landslagene i de ulike grenene trekkes ut fra 
kontoen til Grenutvalgene, slik at dette blir mer oversiktlig. Pr. i dag er det ikke mulig å se 
hva som disponeres av landslagene og hvor mye det enkelte Grenutvalg disponerer. Dette 
ble også etterspurt av Ryttertinget.  
 
Vedtak: 
Regnskapet tas til etterretning. 
 
43/13 PROTOKOLL 
 
Det var ingen innsigelser eller tillegg til protokoll 4/13.  
 
Vedtak: 
Protokoll 4/2013 godkjennes. 
 
45/13 ORIENTERINGSSAKER 
 
Fra gs: 

 Kristin Kåvin er innvilget ett års utdanningspermisjon og Wenche Alm er ansatt som 

vikar i hennes fravær. Wenche har lang erfaring som tillitsvalgt i klubb og krets, som 

rytter og som stevnearrangør. I tillegg til grenene feltritt, kjøring, distanse, voltige og 

mouted games vil hun være administrasjonens rådgiver overfor stevnearrangører.  

 Etter søknad fra NIF har vi mottatt kr 10 000 til foliobilder. 

 Etter søknad til NIF har vi mottatt kr 27 500 til kompetansebygging. Sportssjefen vil ta 

kurs i prosjektledelse, generalsekretæren kurs i strategisk HR-ledelse; begge deler på 

Handelshøyskolen B I.  
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 Grunnet praktiske utfordringer er opprettelsen av nye RASK-ambassadører utsatt til 

2014. 

 Brev fra NIF og NRYF avsendt Landbruks- og matdepartementet for å etablere en 

dialog vedrørende dekning av utgifter til antidopingarbeidet på hest. 

 Sportsavdelingen har utarbeidet en questbackundersøkelse vedr avdelingens arbeid, 

denne sendes ut til utøvere, landslagsapparat, grenutvalg, trenere m.fl.  

 Det er lagt ut annonse på rytter.no og hestesport.no hvor vi søker etter lagleder til 

landslaget ponni dressur. 

 Programmet til høstens Fagkonferanse er sendt ut. 

Fra presidenten: 

 Rikstoto har besluttet å legge ned hestegallaen og vi ser oss ikke i stand til å bruke 

ressurser på et alternativ arrangement. 

 Det er møte i SSF kommende uke, interessenter kan melde fra til gs. 

 Det er kalt inn til ekstraordinært idrettsting, 28. september. Saken som skal opp er 

knyttet til regelendring for å deretter kunne søke om norsk utøver inn som 

utøverrepresentant i IOC. Per Anders møter alene; dersom det skulle meldes inn 

andre saker som gjør det viktig å møte med to stemmer, stiller Lill sammen med han.  

 Per Anders reiser på generalforsamling i FEI, Montreux. 

 Per Anders og gs reiser på generalforsamling i EEF, Stocholm. 

 

46/13 KLUBBNYTT 
 
Det er ingen klubbendringer etter styremøte 20. juni 2013.  
Sak angående opptak av klubb: 
Sandefjord og Omegn Hestesportsklubb søkte om opptak våren 2013.   
Telemark og Vestfold Rytterregion og NRYF anbefalte ikke opptak av klubben, bl.a. på det 
grunnlag at klubbens medlemsmasse måtte rekrutteres fra eksisterende klubber i området. 
Både rytterkrets og NRYF ønsker å styrke de rideklubbene som allerede er etablert. Vestfold 
Idrettskrets avslo deretter etableringen av Sandefjord og Omegn Hestesportsklubb.  
Klubben anket avslaget til Idrettsstyret, datert 10. juli 2013. Idrettsstyret behandlet saken, 
og deres avgjørelse av 19. august, lød som følger: «Klager gis ikke medhold i klagen. 
Vedtaket er endelig.»  Klubben får dermed ikke opptak.  
 
Forslag til vedtak: 
FS tar ovennevnte til etterretning. 
 
SAK 47/13 ÅPEN POST 
 

 På forespørsel fra Kristin Andresen redegjorde gs for følgende rundt EM i Herning: 
Utøverne får dekket startkontingent samt mat, hotell og lagleder. Transportstøtte 
etterbetales ihht behov, beløpet forskjellig grenene imellom. Fra NRYF var 
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sportsjefen og sportskoordinatorer representert under hele stevnet. President og gs 
delte på oppholdet. På bakgrunn av budsjettet var ikke Hestesport representert, 
dette var i tråd med instruks fra gs.  

 

 Presidenten informerte om arbeidsformen og kontakten mellom han og 
visepresidenten, og da mellom styremøtene. Presidenten redegjorde kort for 
begrunnelsen for en slik kontakt, og da knyttet opp til viktigheten av å fleksibelt 
kunne bistå gs i vanskelige saker, forberede styremøter o.a. Etter diskusjon ble FS 
enige om at også andre medlemmer av FS kan trekkes inn i disse møtene og da i 
henhold til den enkeltes kompetanse og ansvarsområde i FS.  

 

 CompetIt: Styreleder informerte om behov for videre- og nyutvikling innenfor web. 
Dette genererer et behov for bedre likviditet. FS var enige om å diskutere saken på 
styremøtet 18. oktober, og da etter å ha fått innsyn i CometITs forretningsplan. 
 

 Anne Gina Fredriksen tok opp presidentens leder i forrige Hestesport. Hun reagerte 
på uttalelsen om at medlemmer i FS ikke skulle uttale seg om uttak, noe hun 
oppfattet som en uthenging av ett medlem i FS. Presidenten beklaget at det var 
oppfattet slik. Han hadde ønsket å gjøre styrets rolle rundt uttak helt klar og 
uttalelsen var basert på formuleringer i godkjent styreprotokoll 4/13.  


