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NORGES RYTTERFORBUND 

Fra FS Nr 3//2015 19. februar 2015 

Medlemmer til stede: Per Anders Owren, Lill Svele, Ingvild Østli, Kristin Gamlemshaug Andresen, Hallgeir Oftedal, Ove Tysnes, Heidi 

Nässelqvist, Stian Øglænd, Anne Gina Fredriksen 

 Sekretær: Mari Viko Rasmussen 

 

Andre til stede: Ellen Damhaug Scheel, Mesud Burzic og Otter Brødholt under sak 14/15, 15/15 og 16/15 

Forfall medlemmer: Rolf Nøstdahl, Kristin Brækken Fraværende medlemmer:  

Protokollen fordelt til, utenom til deltagerne/medlemmene: Kontrollkomiteen 

. 
Saksnr./år 
 

 

 

President Per Anders Owren ønsket velkommen og spurte om noen hadde habilitetsinnsigelser 

til sakslisten, noe ingen hadde. Det var ingen kommentarer til sakslisten. 

 

 

13/15 PROTOKOLL NR 01/2015 OG 02/2015 
Det var ingen innsigelser eller tillegg til protokollene. 

 

Vedtak: 

Protokoll nr 01/2015 og 02/2015 ble vedtatt.  

 

 

14/15 REVIDERT REGNSKAP 

Årsregnskapet ble gjennomgått av økonomikonsulent Mesud Burzic med revisor Otter 

Brødholt til stede. Revisor uttrykte tilfredshet med den økonomiske styringen, og understreket 

NRYFs fokus på å finansiere planlagte aktiviteter.  

 

Regnskapet for 2014 viser et underskudd på kr 632 000 mot et budsjettert overskudd kr 

123 000. Underskuddet er i tråd med alternativt budsjett for 2014, som har vært 

administrasjonens styringsverktøy for 2014 etter vedtak i FS. 

 

Tingperioden (2013-2014) sett under ett viser et overskudd på kr 622 000 mot budsjett 

overskudd på kr 249 000. NRYF har god egenkapital og meget god likviditet. FS hadde 

innspill på hvordan regnskapet kan gjøres mer lesbart.  
 

NRYFs datterselskap revideres av samme revisor, og Brødholt påpekte viktigheten av åpenhet 

og gode, skriftlige avtaler. 

 

Vedtak 

Årsregnskapet for 2014 ble godkjent av forbundsstyret. 

 

 

15/15  COMPET IT - ØKONOMI 

CompetITs budsjett for 2015 og foreløpig budsjett for 2016 ble fremlagt FS. Fra 2015 er det 

gjort endringer i prisstrategi og -nivå til klubbene. Det ble diskutert hvorvidt NRYFs oppsatte 

budsjett for IT-utvikling er tilpasset forventet inntektskrav fra CompetIT, og om mer av 

belastningen på klubbene skal tas av NRYF sentralt. Det ble påpekt at man må se klubbenes 

kostnader opp mot total belastning på klubbene, og at det må gjøres en grundigere utredning 

før FS kan beslutte om mer av kostnadene skal tas sentralt.  
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Vedtak 

FS ber administrasjonen gjøre en grundig utredning som inneholder vurdering av CompetITs 

prisstrategi og kostnadsbelastning på klubbene, sett opp mot øvrige kostnader klubbene har. 

 

 

16/15 BUDSJETT 2015-2016 

Administrasjonen ved økonomiansvarlig Mesud Burzic og GS Mari Viko Rasmussen 

gjennomgikk forslag til Budsjett for 2015-2016. Det er tatt utgangpunkt i følgende punkter: 

- Overskudd fra tingperioden 2013-14 på kr. 622.000. 

- Prinsipp om egenkapital på ca kr 3 mill (bekreftet av revisor som tilfredsstillende nivå) 

- Fremlagt nytt Rytterpolitisk dokument for 2015-19, hvor det skal satses på 

rekruttering/medlemsvekst og synlighet. 

 

Forslag til budsjett viser et forventet underskudd på kr. 922.000 i 2015 og et forventet 

overskudd på kr. 61.000 i 2016.  

 

Underskuddet for 2015 begrunnes primært med de ekstraordinære forpliktelsene NRYF har i 

år, Jubileumsfeiring (kr. 400.000) og vedtatt forpliktelse til utvikling av HorsePro Direct (kr. 

400.000). Videre ønsker man å gjøre en oppbemanning i avdelingene for Marked/ 

kommunikasjon og Organisasjon/utvikling for å møte kravene i nytt Rytterpolitisk dokument. 

Det er essensielt at vi igangsetter tiltak for å møte stagnasjonen i medlemsveksten og gjør 

investeringer for å sikre økt rekruttering i framtiden.  

 

FS diskuterte også hvorvidt forventet inntektskrav på annonser og andre frie midler er for 

optimistisk. Det er lagt vekt på at man i det lengste vil unngå inngripen i daglig drift dersom 

inntektskravet ikke er reelt, og dette vil få konsekvens for kokrete igangsatte prosjekter. 

 

NRYF har god likviditet og forslag til budsjett vil gi en egenkapital på kr. 3.040.000 ved 

slutten av budsjettperioden. Et underskudd i 2015 kan forsvares med en forventing om 

fremtidig inntektsstrøm med bakgrunn i økt medlemsvekst. FS var fornøyd med framlagt 

budsjett og gjennomgangen av dette. 

 

Vedtak: 

Forslag til budsjett ble vedtatt og FS anbefaler at Ryttertinget godkjenner dette. 

 

 

17/15 NM for U25 i dressur 2015 

Grenutvalget (GU-D) søker om å kunne gjennomføre NM for U-25 i dressur i 2015. Det er i 

dag et gap mellom Young Rider og Senior, og det er et ønske fra sporten om å lage et tilbud 

til disse rytterne. Det arrangeres Nordisk for U 25, og landslagsledelsen ønsker å bruke NM til 

uttak/vurdering. Klassene vil settes opp under det ordinære NM i dressur og gå i Intermediaire 

II og U-25 Grand prix, Kür. 

 

Vedtak 

NM U-25 Dressur ble vedtatt. 
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18/15 Mandat for NRYFs Ungdomskomité 

Det foreligger et lovendringsforslag om at NRYFs Ungdomskomité skal velges av 

Ryttertinget fra 2015. UKs mandat må derfor godkjennes av FS. Forslag til mandat ble 

gjennomgått uten spesielle kommentarer. 
 

MANDAT FOR NRYFS UNGDOMSKOMITÉ 
 

1. Den sentrale ungdomskomiteen (UK) 
a) UK består av:  

 leder, 

 nestleder, 

 tre styremedlemmer, 

 to varamedlemmer, 
valgt av Ryttertinget etter innstilling fra valgkomiteen. Alle representanter velges 
for 2 år av gangen.   
 

b) Leder og nestleder av UK skal være 26 år eller yngre i valgåret. De øvrige 
medlemmene skal være 24 år eller yngre i valgåret. Alle medlemmer må være 
valgbare iht NRYFs lov. 
 

2. Representasjon i Forbundsstyret 
a) Leder av UK er ungdommenes representant i Forbundsstyret med fullverdige 

rettigheter.  
b) Nestleder av UK er leders personlige vararepresentant i Forbundsstyret. 

 
3. UK har eget budsjett og fører regnskap i samarbeid med administrasjonen. 

 
4. UK arbeider selvstendig med egne møter og saker, men følges opp av ansvarlig person i 

administrasjonens avdeling for organisasjon og utvikling ved behov. Det skal føres referat fra 
møtene. 
 

5. UK skal ivareta rytterungdoms interesser og innflytelse i organisasjonen, og være 
ungdommenes talerør inn mot organisasjonen og Forbundsstyret. Arbeidsoppgavene 
omfatter: 

 Veilede ungdomsrepresentanter i rytterkretser og -regioner. 

 Jobbe med eget valgt årstema. 

 Arrangere Lederkurs for ungdom og andre relevante kurs. 

 Avholde årlig Ungdomsforum for ungdomsrepresentanter i kretser/regioner. 

 Avholde regionsamlinger for ungdomsrepresentanter i kretser/regioner og klubber. 

 Styre egne prosjekter for ungdom og utvikling i samråd med administrasjonen. 
 

 

Vedtak: 

Mandat for NRYFs Ungdomskomité ble vedtatt med virkning fra etter Ryttertinget 2015. 
 

 

19/15 Tildeling av Hederstegn og Fortjenestenål 

Administrasjonen la fram forslag til tildeling basert på innsendte forslag fra organisasjonen. 

Det ble påpekt av FS at det bør utarbeides tydeligere retningslinjer rundt tildelingspraksis, 
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eventuelt en presisering av statuttene. Det settes ned en rasktarbeidende arbeidsgruppe for 

fremmer forslag på konkrete kandidater til FS. 

 

Vedtak 

Det opprettes en arbeidsgruppe under ledelse av Per Anders Owren, med Lill Svele og Kjell 

Myhre som deltagere. Gruppen kan selv utnevne ytterligere ett medlem. Gruppen lager 

forslag til nye statutter, hvor også kandidatenes profil i forhold Rytterforbundets verdier 

vektlegges. Gruppen foreslår kandidater for vedtak i FS på epost. 

 

 

20/15 Rytterpolitisk dokument og årlig handlingsplan 

Utkast til Rytterpolitisk dokument 2015-2019 er tidligere vedtatt av FS. På grunn av endringer 

i administrasjonen ønsket ny generalsekretær å ta en ekstra gjennomgang av dokumentet for å 

sikre god forankring i administrasjonen. Det er gjort noen endringer i det tidligere vedtatte 

dokumentet, disse endringene omhandler i utgangspunktet språklige presiseringer, 

spissing/presisering av mål og oppbygging samt noe forkorting. Rytterpolitisk dokumentet vil 

konkretiseres i årlige handlingsplaner. Et utkast til handlingsplan for 2015 vil framlegges for 

FS ved neste styremøte. 

 

Vedtak: 

Oppdatert forslag til Rytterpolitisk dokument 2015-2016 ble vedtatt. 

 

 

21/15 Høring på utkast til Idrettspolitisk dokument  

Norges Idrettsforbund har sendt ut utkast til Idrettspolitisk dokument 2015-2019 på høring. 

FS gjorde en kort gjennomgang og ønsker å sende høringssvar til NIF med våre innspill, blant 

annet:  

- For omfattende (forbedre struktur – bør kortes ned) 

- Fint med omfattende på ungdom 

- Idrettsanlegg drukner (ref forrige plan var «Anleggsmelding») 

- Prioritering mellom idretter – hvordan få fram stjerner i nye idretter 

- Konkretisere hvordan «nye» idretter skal satse på? 

 

Vedtak 

Per Anders Owren utarbeider forslag til høringssvar fra NRYF som oversendes NIF innen 

høringsfristen. 

 

 

22/15 Klubbnytt 

Klubbnytt etter styremøtet 16. januar 2015: 

Ingen nye klubber 

 

Navneendring: 

Sigdal og Rosthaug Hestesportslag  Buskerud Rytterkrets 

(fra Sigdal og Omegn Hestesportslag) 

 

Endret særkretstilhørighet: 

Blakstad Hestesportklubb – Stjørdal til Sør-Trøndelag Rytterkrets 
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(fra Nord-Trøndelag Rytterkrets)  

 

Vedtak: 

FS tok ovennevnte til orientering. 

 

 

23/15 Orienteringssaker 

 Samarbeid med NHS, DNT, Rikstoto og Norsk Jockeyklubb om politisk påvirkning, 

GS Ellen Damhaug Scheel og president deltok. 

 

 Møte i arbeidsgruppe for Hest i trafikken, GS Ellen Damhaug Scheel deltok. 

Avklaring av gruppens mandat og sammensetning. 

 

 NRYF avholder Sits-seminar for trenere og ridelærere under AEG.  

 

 NRYFs profilundersøkelse. Anne Gina Frediksen orienterte om at undersøkelsen er 

avventet til den nye Generalsekretær er på plass og i gang. 
 

 NIF utlyser en ny runde med såkalte Programsatsingsmidler til kostnadekrevende 

anlegg. Administrasjonen følger opp med aktuelle anlegg. 

 

Vedtak: 

FS tok ovennevnte til orientering. 

 

 

24/15 Åpen post 

Det var ingen saker under Åpen post. 

 

 

25/15 Rapportering - Langtidsplan 2011-2015 

Konstituert GS Mari Viko Rasmussen presenterte hovedkapitlene i Langtidsplanen 2011-

2015. NRYF har stort sett oppnådd hovedmålene i langtidsplanen, men må ha særlig fokus på 

rekruttering og synlighet/markedsarbeid videre. Disse punktene er også lagt vekt på i nytt 

Rytterpolitisk Dokument. Presentasjonen danner grunnlag for presidentens gjennomgang på 

NRYFs Årskonferanse 21. mars.  

 

Vedtak: 

FS tok presentasjonen til orientering, og godkjenner at innholdet presenteres på NRYFs 

Årskonferanse. 


