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Protokoll 
 
Fra: Forbundsstyremøte  
Nr/år/dato: 7/2017/22. juni 
Sted: UBC, Ullevål stadion 
Tilstede: Tore Sannum, Ingvild Østli, Ellen Dehn Arvesen, Hallgeir Oftedal, Heidi Nässelqvist, 
Jan-Fredrik Furøy, Arne Falbach, Thora Nyhagen, Sissel Haugslien 
Sekretær: GS Ellen Damhaug Scheel 
Andre til stede: Økonomisjef Mesud Burzic og konsulent Tim Smistad var tilstede under 
deres aktuelle punkter 
Meldt forfall: Totto Hartmann, Elsa Klakegg 
Fravær:  
Protokollen fordelt til, utenom møtedeltagerne: Kontrollkomiteen, publisert på rytter.no 
Saksnr./år: 35-40/2017 

  

President Tore Sannum ønsket velkommen og spurte om noen hadde innsigelser til innkallingen eller 
andre innspill til sakene. Det kom et ønske om å endre møtetidspunkt til kl 15 til 19. Det var enighet 
om å godkjenne endringen. For øvrig ingen innsigelser eller innspill til innkallingen. 
 
SAK 35/17 GODKJENNING AV PROTOKOLL 
Fra FS møte nr 6/17. Tidligere godkjent pr mail.  
 
SAK 36/17 ØKONOMI  
Regnskap hittil i år, pr 31/5 2017 ble presentert av økonomisjef Mesud Burzic. 
 
Vedtak: Ingen merknader til regnskapet. FS tar det til etterretning 
 
SAK 37/17 HONORAR FOR MEDLEMMER I FORBUNDSSTYRET 
Ref tidligere vedtak i Sak 32/17.  
President Tore Sannum og visepresident Ingvild Østli meldte seg inhabile ifm denne saken. 
Basert på vedtaket fra ryttertinget 2017 og paragraf 12 i lovene til NRYF, ble et utvalg bestående 

av FS medlemmer Totto Hartmann, Ellen Dehn Arvesen og Hallgeir Oftedal, bedt om å komme med 

innstilling vedr godtgjørelse til FS-medlemmer. 

Utvalget har blitt stående ved at det åpnes for å gi en rimelig godtgjørelse til presidenten, enten via 
regning (lønnsmottakervilkår) eller gjennom fakturering.  
  
Vedtak: Forbundsstyret åpner for at det kan gis en rimelig godtgjøring til president/visepresident. FS 
ber gruppen forberede en sak til neste FS møte ift størrelse på godtgjørelse. 
  
SAK 38/17 INNSTILLING MEDLEMMER I TRENERKOMITEEN 2017-2019 
Saken utsatt til neste FS møte. 
 

SAK 39/17 ORIENTERINGSSAKER 
a. Status CompetIT  

Konsulent Tim Smistad presenterte status i overføringen av HorsePro fra CompetIt. Alt er ihht 
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fremdriftsplan og overføring til eksternt It selskap er gjennomført. All drift i CompetIt opphører 
1.juli 2017. Brukerstøtte er i gang og rapporter viser i snitt ca 45 saker pr uke. FS ved president 
berømmet administrasjonen for god håndtering av denne saken. 

b. Informasjon fra NIF ved GS Ellen Damhaug Scheel 
NIF vil fronte 3 fanesaker ifm stortingsvalget 2017 

a. 1 mrd mer til idrettsanlegg 
b. Fjern skattelegging 
c. Styrking av idrettslagene 

c. NIF domstolsslutning av 2/3-17 ifm overgrepssak 
President Tore Sannum informerte om at han har mottatt konkretisering fra NIF lovutvalg ifm 
forståelse av avgjørelsen om utestengelse fra NIFs Domsutvalg. Lovutvalgets uttalelse: 

I NIFs lov § 11-20-2 er «deltaker» definert som «Personer og organisasjonsledd som er 
omfattet av NIFs lov § 11-3.» NIFs lov § 11-3 inneholder virkeområdet for NIFs 
straffebestemmelser, og følgende omfattes: 
a) organisasjonsledd og medlem av idrettslag, 
b) utøver som deltar på idrettsarrangement, trening eller annen idrettslig aktivitet 
organisert av et organisasjonsledd innen NIF, 
c) utøver som representerer organisasjonsledd på konkurranser eller organisert 
trening, 
d) trener, leder, funksjonær, helsepersonell eller annen person som i sammenheng 
med idrettsaktivitet bistår utøver eller organisasjonsledd, eller på annen måte 
deltar i den idrettslige aktivitet, 
e) utøver eller annen person som overfor organisasjonsledd har forpliktet seg til å 
følge straffebestemmelsene. 
 

d. Klubbinformasjon  
Ingen klubbendringer 
 

e. Irettesettelseskort 
2 irettesettelseskort ilagt ihht §174 
 

f. Informasjon vedrørende organisasjonen 
Ved president Tore Sannum 

SAK 40/17 ÅPEN POST 

1. Offentliggjøring av irettesettelseskort etter KR1, tillegg 9 pkt 4A 
Publisering ref vedtak i FS møtet 3/9-15 SAK 62/15. President Tore Sannum ønsker en ny vurdering 
vedr publisering av navn ifm ileggelse av irettesettelseskort ihht KR1 §174 og §175. TKr kontaktes for 
nærmere info/ny dialog vedr dette. Vedtaket fra FS møtet 9/15 Sak 62/15 settes til side for å avvente 
ny vurdering og beslutning. Irettesettelseskort skal ikke publiseres i denne perioden, før vurdering er 
gjort og vedtak fattet i FS senere. Øvrige FS medlemmer er enig at en ny vurdering gjøres og at det 
blir berammet en vedtakssak på neste FS møte. 

2. Tromsø ryttersportklubb. 
Det har i lengre tid har vært uroligheter i klubben og det er stort behov for å rydde opp og få en god 
og effektiv drift, for å sikre klubben og dens medlemmer videre. NIF sentralt har overtatt saken ihht 
NIFs lov §2-3. 
 
3. Enighet om nytt møtetidspunkt: (endring merket i rødt under) 
Torsdag 17/8 kl 15-19, Idrettens Hus på Ullevål Stadion, Oslo 
Fredag 13/10 kl 15-19, Telenor Arena ifm Oslo Horse Show 
Fredag 1/12 kl 15-19, med påfølgende julesamling. Sted fastsettes senere 


