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SAK 51/11 PROTOKOLL 

 

 Ang sak 43/11 Økonomi: Grunnet reise utsettes S.Finstads orientering om arbeidet 

med å skaffe sponsorinntekter til FS møte 8. desember.  

 Ang sak 50/11 Orienteringssaker, kulepunkt nr 2: det medfører ikke riktighet at 

stevnearrangør trakk seg fra Nordic Tour. Korrekt tekst i protokollen er at 

stevnearrangør av NGP og AEG har trukket seg. 

 FS ber om at praksis fra forrige tingperiode med langtidsplanen som et fast punkt på 

styremøtene videreføres 

 Offentliggjøring av FS protokoller. Det vises til sak 20/11 om offentliggjøring av 

protokoller. Hva gjelder saker som er under behandling / i prosess er FS av den 

oppfatning at offentliggjøring først skjer etter at behandling/prosess anses avsluttet. 

Dette er i tråd med alminnelige forvaltningsrettslige regler.  

 

Vedtak:  

Med ovennevnte rettelse i sak 50/11 godkjennes FS protokoll 6/11 av 25.08.2011. 

 

SAK 52/11 REGNSKAPET PR. 13. OKTOBER 

  

Mesud Burzic delte ut regnskapet t.o.m. 3. kvartal og orienterte om innholdet. I henhold til 

prognosen vil resultatet under inntekter på annonsesalg i bladet Hestesport ligge ca 300 000- 

under det budsjetterte. Dette kompenseres delvis av annonsesalg på NRYFs nettsider. FS har 

som siktemål å styre mot budsjettbalanse og ber om at administrasjonen fortsetter sin gode 

økonomioppfølging.  

 

FS diskuterte alternative inntekter. I den forbindelse ber FS om at administrasjonen for 

fremtiden tar et gebyr for den bistand vi yter ved carnet. Det skal informeres om ny praksis 

slik at brukerne av tjenesten rundt carnet eventuelt kan velge å gjøre det uten NRYFs bistand. 

 

FS ba om at regnskapet for fremtiden innledes med en totaloversikt. 

 

Vedtak: 

NRYFs administrasjon skal ta et gebyr for å bistå ved utstedelse av carnet.  

 

Regnskapet som sendes FS i forkant av FS-møte skal innledes med en totaloversikt. 
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FS tok regnskapet til etterretning. 

 

 

 

SAK 54/11 OPPFØLGING AV FS-SAKER 37/11 OG 44/11 – SYSTEM OG 

FREMTID RUNDT SPRANG 

 

GS orienterte om samlingen på Sognsvann og erklæringen derfra. Videre informasjon om 

prosessen mellom AU, GS og landslagssjefen som endte med at man besluttet å ikke fortsette 

samarbeidet. Det er avholdt et møte med sentrale utøvere innenfor senior sprang for å 

kartlegge deres ønsker og behov. Det jobbes nå videre i administrasjonen med å få på plass en 

god struktur rundt landslaget sprang.  

 

FS påpekte viktigheten av å se på strukturen før man leter etter personer. FS ber om at det 

utarbeides en kravspesifikasjon til de funksjonene man vil ha på plass. Administrasjonen 

informerte om at det pågår parallelle prosesser, spesielt i grenene dressur og feltritt, og at man 

ser muligheter for synergier i oppbygging av de sportslige systemene og den administrative 

styringen av dem.  

 

Det vil bli avholdt en samling for utøvere innenfor senior samt unge ryttere og eventuelle 

juniorryttere som kan være aktuelle. Tidspunktet er 21. november og hensikten er å bygge 

videre på viktige tema fra seminaret på Sognsvann, med spesiell fokus på mål og 

konsekvenser. Konkrete individuelle planer vil utstå til strukturen rundt landslagssatsingen er 

på plass.  

 

Rolf Nøstdahl fremmet forslag om en bred mobilisering i forhold til finansiering av det 

sportslige og FS diskuterte alternative måter å skaffe penger til en toppsatsning innenfor 

landslag sprang. FS ble svært inspirert av Rolf Nøstdahls ideer og bad ham således lede en 

arbeidsgruppe som kunne utrede forslagene nærmere. I gruppen ble også Rachid Bendriss 

bedt om å delta. Rolf Nøstdahl utarbeider forslag til arbeidsgruppens mandat. 
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SAK 56/11 ETISKE KJØREREGLER – RASK, OPPFØLGING 

 

GS orienterte om 

 At de 9 topputøverne som har tatt på seg oppdrag som RASK-ambassadører vil bli 

forsøkt samlet før årsskiftet. Hensikten med samlingen er at skape et felles fundament 

for deres videre virke som ambassadører.  

 At deltakerne på seminaret på Sognsvann var enige om at RASK danner et felles 

utgangspunkt for å definere kulturen vår, og at dette er viktig med tanke på bygging av 

ryttersportens omdømme. 

 At RASK vil være et tema på alle fremtidige samlinger; for teknisk personell, for 

trenere, på grenkonferanser, på ledersamlinger 

 At det vil bli jobbet med grenspesifikke RASK-regler på grenkonferansene 

 At i alt RASK-arbeidet ble fokuset holdt både på utøvere og hesten, og at dette 

innebærer en rød tråd med hensyn til det viktige arbeidet som er lagt ned rundt 

hestevelferd 

 

Utfordringen er hvordan vi skal få klubbene til å ta tak i utarbeiding av egne RASK-regler. 

Det er utarbeidet verktøy nettopp med tanke på klubbenes behov og dette er tilgjengelig på 

NRYFs nettside. FS foreslo at representanter fra administrasjonen og FS sammen inviterer seg 

til både klubber og kretser og da til styremøter og klubbkvelder for å informere om hvordan 

klubbene kan gå frem. Videre ble alle FS-medlemmene oppfordret til å oppfordre egne 

klubber til å ta tak i utarbeiding av RASK-regler. 

 

 

SAK 57/11 ANMELDELSE AV SAKER SOM REPRESENTERER BRUDD PÅ 

ALMINNELIG STRAFFELOV 

 

GS orienterte om bakgrunnen for saken, jf saksfremlegget. 

 

Vedtak: 

Der saker som representerer brudd på alminnelig straffelov meldes inn til NRYF system for 

behandling i dette, vil NRYF oppfordre fornærmede til å politianmelde forholdet.  

Dersom fornærmede ikke ønsker forholdet anmeldt vil NRYF ikke behandle saken innenfor 

eget system.  
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SAK 58/11 ORIENTERING OM STATUS I SAMARBEIDET MELLOM NRYF OG 

JJ-HORSES 

 

President Kristin Kloster Aasen orienterte om samarbeidet mellom NRYF og Norsk 

Varmblod samt Norsk Varmblods eierskap til invitasjoner til avlschampionatet.  

 

Vedtak: 

FS gir AU og GS i oppdrag å komme frem til en løsning som fremmer samarbeid med  

JJ-horses uten å rokke ved Norsk Varmblods selvbestemmelsesrett og videreføringen av 

samarbeidet rundt Norsk Breeders Trophy.  

 

 

 

SAK 59/11  KLUBBNYTT 

 

Nye klubber etter styremøte 25.08.11:  

 

Eide Hest og Ponnilag                                                                 Møre og Romsdal Rytterkrets  

 

Nedleggelse: 

 

Lillesand Rideklubb                                                                     Aust-Agder Rytterkrets  

IL Veten – Ridning                                                                       Sogn og Fjordane Rytterkrets  

Bø Kjøre- og Rideklubb                                                               Nordland Rytterkrets  

 

Forslag til  vedtak: 

FS tar ovennevnte til etterretning 

 

 

 

SAK 60/11  ORIENTERINGSSAKER 

 

Pkt 1: Forslag til styremøter i 2012: FS-medlemmene melder tilbake til GS  

Oppstart av møtene skal være kl 16:00, ikke 14:00 som det står i saksfremlegget. 

 

Pkt 2: FS tok informasjonen om at saken mellom NRYF og Geir Gulliksen er løst ved forlik 

til etterretning. FS ønsker at GS utreder en ordning med rettsmekling innenfor NRYFs system. 
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Pkt 3: FS vil stille seg positive til et konkret og skriftlig forslag fra TK om å heve påbudt bruk 

av sikkerhetsvest innenfor grenene sprang, feltritt og kjøring (terreng) t.o.m. 18 år.  

 

Pkt 4: FS diskuterte følgene av forhandlingsinnspill fra arrangør av CSIO stevne. FS gir GS 

fullmakt til å forhandle videre med arrangør og at resultatet skal avstemmes med AU før 

endelig avgjørelse tas. 

 

Pkt 5: Etisk Råd ber om at deres uttalelser av 15. juni 2011 vedlegges FS protokoll av 25. 

august. FS har mottatt Etisk Råds uttalelse fra 30. august 2011 som vedlegges herværende 

protokoll sammen med referat av 14. oktober.  

 

 

EVENTUELT 

.  

 FS-medlem Rolf Nøstdal informerte følgende om Compet IT:  

o Online påmelding er nå et tilbud til alle  

o Betalingsnøkkelen kommer til endres mot at bruk skal generere betaling. 

Compet IT ønsker å igangsette et forprosjekt for å kartlegge mulighetene rundt 

et medlemssystem. Dette vil beløpe seg til rundt 150 000-, penger det ikke er 

budsjettert med, og saken må således fremmes som en ordinær FS-sak.  

 

Compet IT ønske om å komme i kontakt med relevante personer innenfor det 

danske forbundet. Dansk idrettsforbund har lagt ned fellessystem og tjenester 

innenfor it, og danskene er således på utkikk etter et alternativ.  

 

Ønsket om å lage en landsdekkende oversikt over vaksinasjon av hest, og da 

opp mot de forskjellige regimer som ryttersport, trav- og galoppsport forholder 

seg til 

 

 

 


