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FS-protokoll 03/2016 
 
Fra: Forbundsstyremøte, under AEG i Vestfold. 
Dato: 25. februar 2016 – FS-møte 03/2016 
Tilstede: Stian Øglænd, Totto Hartman, Ingvild Østlie, Guri Ramtoft, Rolf Nøstdahl, Hallgeir Oftedal, 
Lill Svele, Heidi Nässelqvist, Anne Gina Fredriksen, Jan-Fredrik Furøy 
Sekretær:  Elin Gravdal 
Andre til stede:  GS Ellen Damhaug Scheel, Kristoffer Tvete fra Ungdomskomiteen,  
Økonomisjef Mesud Burzic og Revisor Otter Brødholt, AS Revision, (under første del av møtet),  
Torunn Knævelsrud leder Hestevelferdsutvalget (presentasjon sak 10/16) 
Meldt forfall:  Sissel Haugslien 
Fravær:  
Protokollen fordelt til, utenom til deltagerne/medlemmene: NRYFs Kontrollkomité, Revisor 
Saksnr./år: 08-16/16 + 17/16 (9 + 1 sak) 
Sider: 5 
 

  

 
President Stian Øglænd ønsket velkommen, og spurte om noen hadde habilitetsinnsigelser til 
sakslisten. Følgende medlemmer meldte seg inhabile når det gjaldt sak 12/16 (Disiplinærsak 
Rogaland): Stian Øglænd, Anne Gina Fredriksen og Heidi Nässelqvist. Se også habilitetsinnsigelser på 
sak 17/16 (Suspensjonssak), der følgende var inhabile: Stian Øglænd, Totto Hartmann, Lill Svele, Anne 
Gina Fredriksen, Heidi Nässelqvist, Rolf Nøstdahl.  Bortsett fra det var det ingen habilitetsinnsigelser.  
Det var ingen kommentarer til sakslisten. 
 
 
08/16 FS-PROTOKOLL 01/2016 og 02/2016 
 Vedtak: 
 Begge protokoller ble behandlet på e-post i forkant av FS-møtet, og enstemmig vedtatt. 

 
 
09/16 ØKONOMI 

Årsregnskap for 2015 med budsjettoppfølging, samt Revidert årsregnskap for 2015 ble lagt 
frem av Økonomisjef Mesud Burzic og Revisor Otter Brødholt.  
 
Vedtak: 
FS godkjente enstemmig Revidert årsregnskap for 2015, og tok Årsregnskap for 2015 med 
budsjettoppfølging til orientering.  
 
 

10/16 HESTEVELFERDSUTVALGET  
Leder i Hestevelferdsutvalget, Torunn Knævelsrud, holdt en inspirerende og informativ 
presentasjon om temaet hestevelferd.  Hun presenterte en rapport til forbundsstyret 
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vedrørende utvalgets mandat og utfordringer i arbeidet i forbindelse med hestevelferd. 
Rapporten er ment å være grunnlag for videre arbeid for å ivareta hestenes velferd og 
sportens omdømme på best mulig måte.  
 
Vedtak:  
FS tok rapporten og presentasjonen til orientering, og vedtok at Lill Svele og Jan-Fredrik Furøy 
fra FS, sammen med administrasjonen, arbeider videre med innspillene fra utvalget. FS holdes 
oppdatert på fremtidige styremøter. Arbeidet vil bli publisert så snart det er ferdig.  
 
 

11/16 COMPET IT  
Generalsekretær Ellen Damhaug Scheel presenterte et notat vedrørende CompetIT; dagens 
situasjon og veien videre. 
 
Vedtak: 
FS vedtok å sette ned en arbeidsgruppe som skal arbeide med å se på nåværende og fremtidig 
behov.  
 
 

12/16 DISIPLINÆRSAK ROGALAND  
På styremøtet 21. januar (sak 5/16 pkt 5) ga FS GS mandat til å sende saken til Domsutvalget i 
NIF. GS innhentet nødvendig informasjon fra begge parter og deres advokater, for å vurdere 
saken, og som grunnlag for evt. påtalebegjæring til NIFs domsutvalg. Påtalebegjæring ble 
sendt NIFs Domsutvalg, men kom i retur da det ikke forelå et formelt vedtak i FS. Det ble 
derfor tatt inn som egen sak her (12/16) på FS-møtet 03/2016, 25. februar 2016.  
 
Vedtak: 
FS vedtok enstemmig at saken sendes til Domsutvalget i NIF.  
 
 

13/16 DISIPLINÆRSAKER I NRYF generelt 
Styremedlem Hallgeir Oftedal presenterte «Status og veien videre» når det gjelder behandling 
av Disiplinærsaker i NRYF generelt. Utfordringen gjelder saker der det er uklart om den skal 
behandles av særforbund (Rytterforbundet) eller idrettsforbund (NIF), saker som ikke tydelig 
er regulert av konkurransereglementet vårt, samt hva som skal/kan behandles av TKr. 
For å sikre helhetlig vurdering ble det foreslått at FS skal nedsette en arbeidsgruppe, som skal 
se nærmere på dette.    
 
Vedtak: 
FS vedtok enstemmig at det skal nedsettes en arbeidsgruppe som skal diskutere dette 
nærmere. Gruppen er foreslått og består av: Lill Svele (styremedlem), Hallgeir Oftedal 
(styremedlem), Torunn Knævelsrud (leder TKr) og Tom Brunsell (medlem TKr).  
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14/16 GRENUTVALG 2016  
NRYF har mottatt innstillinger fra de ulike grenutvalgene når det gjelder medlemmer fra 2016. 
FS gjorde en endring i GU-D da et innstilt medlem trakk seg før behandling av saken i 
forbundsstyremøtet. GU-D har uttalt seg om forslaget fra FS, og nytt medlem er tatt inn i  
GU-D.  
 
Vedtak: 
FS har enstemmig godkjent endringsforslagene fra grenutvalgene, inkludert ovennevnte 
endring. (Se nye GU nedenfor.) 
 

GU Distanse (GU-Di) 
Hildegunn Skulstad (leder) 
Tina Høgevold 
Kari Eiesland 
Ellen Annette Gutubakken 
 

GU Kjøring (GU-K) 
Lene Kragh (leder) 
Nina Bakkelund 
Sofia Mikkelsen 
June Horntvedt 
Aud Røhne (ny) 
+ TKK-gruppen i tettere samarbeid med GU: 
Tone Løken, Odd Rune Vikheim  
og Geir Anton Nybråten 
 

GU Dressur (GU-D) 
Stig Mellerud (leder) 
Stian Aleksandersen 
Lisa Oppegaard 
Unni Henriksbø 
Ingrid Rabben Jacobsen (ny) 
Andreas J. Schilbred (ny) 
 

GU Mounted Games (GU-MG) 
Eivind Kjuus (leder) 
Anne K. Strøm 
Frank Sørensen 
Christina A. Ødeskaug (ny) 
Stian Hennie (ny) 
 

GU Feltritt (GU-F) 
Haldor Braastad (leder) 
Elin Heistad  
Maren Olsen Moshølen 
Nasrin Håkonsen 
Stine Skedsmo (ny) 
 

GU Sprang (GU-S) 
Jon Harald Gulliksen (leder) 
Marianne Lensebråten 
Tony André Hansen 
Tonje Moe 
Line Brusletto 
 

GU Funksjonshemmede (GU-FH) 
Hege Sætre (leder) 
Anita Hamnes 
Trille Staubo 
Hilde Stømner 
Anita G. Johannesen (ny) 

GU Voltige (GU-V) 
Marit Walløe (leder) 
Maria Cassandra Housken 
Ingeborg Bjerregaard 
Lilly Weldingh (ny) 
Emilie Meyer Christensen (ny) 
Frauke Hammer (ny) 
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15/16 ORIENTERINGSSAKER  
1. EU-forordning vedrørende nasjonalt hesteregister i Norge – v/ GS Ellen Damhaug Scheel.   

Bakgrunnen for at EU har intensivert hesteregistreringen (som ble vedtatt allerede i 2010) er 
matskandalen med hestekjøtt i produkter, der dette ikke var deklarert. Mattilsynet har utpekt 
stambokførerne NHS, NV og PAF for å gjennomføre tilleggsregistreringen ifm et sentralt 
hesteregister. NRYF er ingen part i dette, men har innsigelser ifm gjennomføring etc. 
NRYF v/adm  jobber derfor med følgende: 
1. Gjennomført møte med Mattilsynet, og har pågående mailkorrespondanse hvor vi 

påpeker og/eller foreslår: 
a. umulighet å sende fra seg passet da dette er et verdipapir og skal alltid følge 

hesten 
b. fordyrende ordning 
c. bedt om utsettelse på frist 
d. unnta konkurransehester fra registreringen 

i. dette pba at konkurransehester ikke går til matslakt, er registrert og 
dermed har man oversikt over dem 

e. å linke vårt konkurranseregister direkte til nasjonalt hesteregister 
f. få passutstedende organer til å være tilstede på aktuelle sportsarenaer (som NV 

gjorde under AEG) 
g. foreslått andre løsninger, som at veterinær kan stemple passet ift 

tilleggsregistrering og melde inn registreringen 
h. bedt om at Mattilsynet følger opp kostnader som blir belastet hesteeier og sjekker 

ulike prisnivåer. 
Frem til nå hevder Mattilsynet at forordningen er ufravikelig, og tolker den 
bokstavelig. Vi fortsetter å presse på, ift overnevnte pkt. 
 

2. Klubbnytt – Ingen  
 

3. Ilagte Irettesettelseskort  - 4 stk. 
Behandlet på e-post i forkant av styremøtet.  
Grenland Ryttersportsklubb 16.jan – D Sprang - §174.6 – Overdreven sporebruk /  Henriette 
Gjeruldsen.  
Hønefoss og Ringerike Rideklubb 30.jan – D Sprang - §§ 132.1a / 131.4 / 131.6  
Hønefoss og Ringerike Rideklubb 31.jan – D Sprang - § 132.1a  
Rogaland Rideklubb 7.feb – L Sprang - § 174.6 – Sjenkelslag/sporebruk / Simon Yde  
 

4. Ungdomskomiteen  
Leder Guri Ramtoft og Kristoffer Tvete fra Ungdomskomiteen orienterte vedrørende status på 
komiteens arbeid.  Stallpotet-prosjektet videreføres under klubbsatsing.  Samling én gang i 
året, det har imidlertid vært en utfordring å få deltakere på samlingene. Lettest dersom 
samlinger holdes i Oslo.  Ungdomskomiteen arrangerer et Kurslærerkurs i Stallpotet, som skal 
avholder 3. april på Ullevål. Der er det meningen at hver krets sender sine ungdoms-
representanter, invitasjon er sendt kretsene på mail.   
Det satses også videre på prosjektet – Ryttersport mot mobbing – som ledes av Kristoffer 
Tvete.  I tillegg vil det utarbeides kvantitative mål for Ungdomskomiteens prosjekter. Målene 
blir kommentert senere.  
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16/16 ÅPEN POST  
Ingen saker 
 
 

17/16 SUSPENSJONSSAK (tilleggssak som ikke var med i opprinnelig agenda) 
Saken ble opprinnelig behandlet på styremøte 2. desember 2015 – Sak 80/15.   
Saken ble da, etter vedtak i FS, sendt Domsutvalget i NIF. NIFs Domsutvalgs avgjørelse ble  
å ikke suspendere.  Innstillingen til styret i Norges Rytterforbund; å anke Domsutvalgets 
avgjørelse til Appellutvalget i NIF. 
Følgende FS medlemmer fratrådte ved behandlingen av sak 80/15, og likeså ved behandling 
av sak 17/16; Stian Øglænd, Totto Hartmann, Lill Svele, Anne Gina Fredriksen, Heidi 
Nässelqvist. Rolf Nøstdahl var ikke tilstede ved behandling av sak 80/15, men var tilstede 
denne gang, og meldte seg også inhabil.  
 
Vedtak: 
FS vedtok enstemmig at NRYF anker NIFs Domsutvalgs avgjørelse i ovennevnte sak til 
Appellutvalget i NIF. 
 


