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Members of:  NIF, EEF, FEI  

FS-protokoll 11/2015 
 
Fra styremøte: 2. desember 2015 
Nr/år/dato: 11/2015 
Tilstede: Stian Øglænd, Totto Hartmann, Anne Gina Fredriksen, Lill Svele, Hallgeir Oftedal, Ingvild 
Østli, Heidi Nässelqvist, Jan Fredrik Furøy, Sissel Haugslien 
Sekretær: Elin Gravdal 
Andre til stede: Ellen Damhaug Scheel, Kristoffer Tvete (vara for Guri Ramtoft), Elin Gravdal 
Meldt forfall: Guri Ramtoft, Rolf Nøstdahl første del av møtet. Han var ikke tilstede under behandling 
av Sak 80/15.  
Fravær:  
Protokollen fordelt til, utenom til deltakerne/medlemmene: AU, NRYFs Kontrollkomité 
Saksnr./år: 74-80/15 – 7 saker (4 sider) 
 

  

 
President Stian Øglænd ønsket velkommen, og spurte om noen hadde habilitetsinnsigelser til 
sakslisten, noe ingen hadde.  Det var ingen kommentarer til sakslisten.   
 
Sak 80/15 i protokollen kom opp på møtet, og der meldte følgende personer seg inhabile:  
Stian Øglænd, Totto Hartmann, Anne Gina Fredriksen, Lill Svele, Heidi Nässelqvist. Rolf Nøstdahl var 
ikke tilstede under behandlingen av Sak 80/15 (der han også ville ha vært inhabil). 

 
 
74/15   FS-PROTOKOLL 10/2015  
Vedtak: 
Protokoll 10/2015 ble behandlet på e-post, og enstemmig vedtatt.  
 
 

75/15   ØKONOMI    
Ellen Damhaug Scheel orienterte om Foreløpig regnskapsrapporter pr. november 2015. Regnskap 
hittil i år er i samsvar med vedtatt budsjett.  
Se Vedlegg 1 – Oppsummering av regnskap og budsjett pr. 25. november.  
 
Vedtak: 
FS tar regnskapsrapporten til orientering.  
 
 

76/2015   STRATEGIARBEID – RYTTERPOLITISK DOKUMENT  
Hver av gruppene i Forbundsstyrets Fokusområder for 2015-2019 har kommet med konkrete 
målsettinger, og presenterte sine punkter. Disse vil samkjøres inn under to fellesmål: Flere 
medlemmer og Enklere aktivitet.  Arbeidet vil fortsette i FS-gruppene.  
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Vedtak: 
FS tar ovennevnte til orientering, og jobber videre innenfor de to fellesmålene: Flere medlemmer – 
Enklere aktivitet. Det skal være enklere å drive aktivitet, spesielt på lavere plan.  
 
 

77/15  NRYFs UNGDOMSKOMITÉ – STALLFADDERORDNINGEN 
Ingvild Østli orienterte. Mange positive tilbakemeldinger, men en utfordring å få nok deltakere på 
kurs. Arbeide med å få ordningen bedre kjent. Ønskelig å bruke midler til å oppsøke klubbene (og 
kretsene). Få klubbstyrene til å sende ungdomsrepresentantene sine på kurs, 
ungdomsrepresentantene er en ressurs. Bør det lages en guide til klubbstyrene.  
Stallfadderordningen på sosiale medier, som ungdommen bruker. Satse på digitale kurs?  
 
Vedtak: 
FS tar ovennevnte til orientering, og vedtar at Stallfadderordningen fortsetter. 
 
 

78/15  ORIENTERINGSSAKER  
1. Irettesettelseskort – behandlet på e-post  

Froland Rideklubb 1 nov 2015 – D Distanse - §191 Vaksinasjon (grunnvaksine ikke registrert) 
Sandnes og Jæren Rideklubb 7. nov 2015 – D Dressur - §174.4.6 Avstraffelse av hest – Linn Beate 
Paulsen 
 

2. Klubbnytt – behandlet på e-post 
Nye klubber: 
Nitusen-byen Hestesportsklubb  Troms Rytterkrets 
Salangen Hestesportklubb Troms Rytterkrets 
Navneendringer: 
Toten Hestesportsklubb (fra 1. jan 2016)   Oppland Rytterkrets 
(tidligere Bøverbru Hestesportsklubb) 
Bykle og Hovden Rideklubb Aust-Agder Rytterkrets 
(tidligere Hestehoven Rideklubb) 
Nedleggelser: 
Årungen Ride- og Kjøreklubb Oslo og Akershus Rytterkrets 
Høgaas Ryttersportsklubb Oslo og Akershus Rytterkrets  
 

3. Oppsummering fra FEI General Assembly 2015 – Totto Hartmann orienterte 
97 nasjoner var representert på FEI GA 2015.  
Fra NRYF deltok Totto Hartmann (visepresident) og Ellen Damhaug Scheel (generalsekretær). 
 
Bosnia Herzegovina ble tatt opp som nytt medlem i gruppe I&II – «Europa». 
FEI hadde årlige inntekter på ca. 400 mill NOK i 2014 (TV-rettigheter, FEI TV, hestelisenser, pass, 
sponsoravtaler mm.)  Kostnader går bl.a. til utdanning, tester, solidarity, stevner mm.  
 
Evaluering/undersøkelse av risikoelementer ved feltritt. Igjen – egen rapport som blir tilgjengelig for 
NFs. 
Dressur – 2 prosentpoeng trekk i dressur vedtatt på internasjonale stevner. Dette ved 1. feilridning. 
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Distanse – fremdeles en vei å gå – 41 anbefalinger som det jobbes videre med, og delvis 
implementert allerede. Egen rapport fra FEI grenutvalg.  
 
Solidarity-prorammet – totalt ca. 100 prosjekter ongoing, bl.a.: 
Mapping of regionale aktiviteter, utdanning IT, athlets, coaches, NF, values, scholarships, 
terapiridning mm. 
 
VET-rapport – mål å globalisere testing / systemer og rapportering.  
Human doping – følg nøye med på listen over forbudte preparater.  
Horse welfare – fat horses, training methods etc. Egen rapport.  
 

4. Status ansettelser i adm. – Ellen Damhaug Scheel 
NRYF har utlyst 3 stiller til administrasjonen – Bredde / Informasjon / Marked 
Vi har fått 33 søknader på Bredde, 27 på Informasjon og 70 på Marked. 
Søknadene er under arbeid, og intervjuer blir foretatt før jul.  
 

5. Orientering fra NIFs Lov- og organisasjonsseminar – Hallgeir Oftedal  
Hallgeir deltok på NIFs Lov- og organisasjonsseminar i november.  
NRYF ser på helheten, med henblikk på å rydde i eget regelverk / utvalg, få overblikk over egne utvalg 
og komiteer og deres ansvarsområder. Tingvalgte komiteer er Kontrollkomiteen, Ankeutvalget og 
Lovkomiteen, i tillegg til Valgkomiteen og Ungdomskomiteen.  Teknisk komité reglement er ikke 
tingvalgt, men utnevnes/godkjennes av FS.  
Hallgeir og Ellen diskuterer og kommer med forslag til arbeidsmetodikk til neste FS-møte.  
 

6. Status vedrørende 100-årsjubileet – Ellen Damhaug Scheel 
Ellen orienterte om jubileumsåret og fortalte om arrangementer i hele landet; ved utstillinger, åpen 
stall, konferanser, jubileumsmagasinet, og annet som er blitt arrangert gjennom året.  Selve 100-
årsfeiringen fant sted 3. desember, med Jubileumskonferanse i Oslo Militære Samfund og mottakelse 
i Oslo Rådhus, for inviterte gjester. 
 

7. Orientering NIF-undersøkelse om særforbundenes samhandling og kompetanse   
Ena Strandlie fra NIF orienterte om undersøkelsen som nettopp er sammenfattet.  Undersøkelsen ble 
bl.a. sendt til administrasjonen i særforbundene og til forbundsstyrene.  Undersøkelsen vil bli fulgt 
opp videre både i styret og adm. 
Se presentasjonen i Vedlegg 2. 
 
 

79/15  ÅPEN POST  
NRYF sendte, i forbindelse med revisjon av lovnormen for særidrettsforbund, en henvendelse til NIF 
om å ta med i lovnormen et krav om at søknader om opptak av nye klubber skulle senes til uttalelse i 
særkretsene. Dette ønsket ble ikke imøtekommet. NRYF har imidlertid som rutine at søknadene om 
opptak går til kretsene til uttalelse. NRYF/FS ønsker færre og mer bærekraftige rideklubber. Derfor 
bør rytterkretsenes uttalelse om det sportslige tilbud som allerede foreligger i kretsen/regionen, 
ilegges avgjørende vekt ved behandlingen av søknader om opptak.  
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Vedtak: 
FS vedtok enstemmig at opptak av nye klubber i NRYF (og NIF), alltid skal sendes til uttalelse i den 
berørte rytterkretsen.  

 
 

SAK 80/15  SUSPENSJONSSAK (ny sak som ikke var med i opprinnelig Agenda) 
Hallgeir Oftedal orienterte vedrørende domsavsigelse ifm en tingrettssak der tiltalte ridetrener ble 
dømt etter Straffeloven (1902) § 193 første ledd, for å ha skaffet seg eller en annen seksuell omgang 
ved misbruk av stilling, avhengighetsforhold eller tillitsforhold. 
GS har vært i kontakt med NIF angående evt. suspensjon av domfelte. Denne saken var opprinnelig 
ikke med som sak i agendaen/innkallingen til styremøtet, den er derfor blitt tildelt sak nr. 80/15. 
Saken er oversendt NIFs Domsutvalg for videre behandling. 
Følgende medlemmer av forbundsstyret fratrådte ved behandlingen av saken: 
Stian Øglænd, Totto Hartmann, Lill Svele, Anne Gina Fredriksen, Heidi Nässelqvist. 
Rolf Nøstdahl var ikke tilstede da saken ble behandlet.  
 


