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President Per Anders Owren åpnet møtet med spørsmål om noen av styremedlemmene  
mente seg inhabile i forhold til sakslisten. Det var det ingen som gjorde. 
  

12/13 PROTOKOLL 
 
Ingvild Østlis navn var skrevet feil, ellers ingen kommentarer eller innsigelser til protokoll 
1/13. 
 
Vedtak: 
Protokoll 1/13 godkjennes. 
 

13/13 GJENNOMFØRING AV ÅRSKONFERANSEN OG TINGET 
 
Det ble orientert om programmet på Årskonferansen. Videre gjennomgikk FS sak nr. 8 til 
Ryttertinget.  
 
14/13 NRYF FYLLER 100 ÅR I 2015 
 
FS medlem Lill Svele og markeds og kommunikasjonssjef Sissel Finstad orienterte om 
prosessen rundt jubileet. De har foreløpig knyttet til seg Kjell Myhre, Ingvild Østli, Jan Fredrik 
Furøy og Elisabeth Farbrot, i en hovedkomité. Komiteen har hatt ett møte, hvor følgende ble 
diskutert: 
 
Målet med jubileet må være rekruttering og synliggjøring av ryttersporten, hvordan skape 
engasjement internt og eksternt, viktig å få frem «Ryttersport for alle – på alle nivå 
uavhengig av alder og kjønn», få vist helsepotensialet. I forhold til økonomi er det er 
målsetting at de fleste aktivitetene/prosjektene skal kunne generere penger og i liten grad 
belaste NRYFs budsjett.  
 
Komiteen ser foreløpig for seg fire underkomiteer: 

 Historie – dokumentasjon av de siste 100 årene 

 Jubileumsritt 

 Jubileumsnytt 

 Festkomité for nasjonal markering 
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15/13 OPPTAK OG NAVNGIVNING AV NYE KLUBBER 
 
Opptak av nye klubber 
Hvert år opprettes og legges ned mange klubber tilknyttet NRYF (i 2011: henholdsvis 11 og 
13, i 2012: henholdsvis 13 og 12). Dette krever administrative ressurser, og bidrar ikke til å 
skape bærekraftige klubber som tenker langsiktig stabilitet og aktivitet. Med utgangspunkt i 
langtidsplanen kapittel 4 som omtaler satsing på bærekraftige rideklubber har NRYFs 
administrasjon de siste årene hatt strengere uttalelser rundt opptak av nye klubber. Dette 
kommer ikke i motstrid til det positive i vekst og opprettelse av klubber der det er et reelt 
aktivitetsbehov. 
 
Ved opptak av nye idrettslag er Idrettskretsen behandlende organisasjonsledd. Det sendes 
høring til NRYF, som igjen innhenter uttalelse fra rytterkretsen om lokale forhold. Det legges 
forholdsvis stor vekt på NRYFs uttalelse.  
 
Navn på nye klubber: 

1. Navn som knyttes til privat anlegg: Dette er ikke lov i følge «Forskrift om navn på 

idrettslag»: Firmanavn kan ikke under noen omstendigheter godkjennes som 

idrettslagsnavn.  

2. Navn som viser særlig grentilknytning: Navnet bør ikke være grenspesifikt, da dette 

vil kunne virke utelukkende på framtidig innlemming av andre grener.  

Vedtak: 
NRYF ønsker bærekraftige rideklubber. Nye klubber bør opprettes med bakgrunn i et udekket 
aktivitetsbehov i sitt område. Det er viktig å gjøre klubbene oppmerksomme på hvilke 
forpliktelser som foreligger ved drift av klubb. I den forbindelse bes administrasjonen om å 
utforme informasjon om saksgang, plikter og rettigheter ved oppstart av klubb. NRYF ønsker 
som klart utgangspunkt ikke grenspesifikke navn.  
 
16/13 ORIENTERINGSSAKER 
 
Gs orienterte om følgende: 

 Anne Buvik har sakt opp sin stilling som redaktør av Hestesport. Trine Meiningen har 

akseptert tilbud om å gå over i redaktørstillingen. Det jobbes aktivt med å definere 

hvilken kompetanse vi trenger ifht karlegging, ev endringer og drift av NRYFs digitale 

plattformer.  

 Konsernkonto gjennom NIF og hvilken rentesats som gis på henholdsvis driftskonto 

og høyrentekonto. FS ønsket innhentet tilbud fra andre banker for å kunne 

sammenligne betingelser.  

 Etisk Råds har i brev av 25. februar valgt å trekke seg fra sine verv. Presidenten 

redegjør for den krevende prosessen det har vært å gjennomføre styrets vedtak i sak 

46/12, og situasjonen som medførte at etisk råd trakk seg.  
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17/13 ÅPEN POST 
 
Kristin Andresen hadde følgende innspill 

 Er det automatikk i at varamedlemmer rykker opp når faste medlemmer fratrer 
styret? Spørsmålet var knyttet opp til hvorfor Rachid Bendriss ikke hadde rykket opp 
som fast styremedlem etter at Berit Kjøll trakk seg fra styret, høsten 2012. 
Presidenten viste til Drammens saken og at han anså det uklokt å ta Bendriss opp 
som fast medlem i FS så lenge det var mye uro rundt denne saken. Bendriss ble i 
løpet av den påfølgende dag, og før Ryttertinget startet, gitt status som fast medlem 
av FS. 

 

 «Dressur så klart» er oppgitt som GU-Ds offisielle kommunikasjonskanal i 
Årsberetningen s. 84. FS var enige om at dette er både uheldig og uriktig, da 
grenutvalgene er pålagt å kommunisere digitalt via rytter.no. 

 
Rolf Nøstdahl hadde følgende innspill: 

 Da han anså det som sannsynlig at han etter Ryttertinget ikke lenger ville være 
medlem av FS ba han FS vurdere hans plass som styreleder i Compet It. Anne Kristin 
Mathiesen viste til at dette også kunne bli aktuelt for henne. 

 
18/13 KLUBBNYTT 
 
Nye kubber etter styremøte 07.02.13: 
 
Hrappur Islandshestklubb                                         Nordland Rytterkrets  
Hålogalandkuskene hestesportklubb                      Troms Rytterkrets 
   
Forslag til vedtak: 
FS tar ovennevnte til etterretning. 
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VEDLEGG
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