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President Tore Sannum ønsket velkommen og spurte om noen hadde innvendinger til innkallingen. 
Det var ingen innvendinger.  
President Tore Sannum meldte seg inhabil i Sak 5/19 som omhandlet honorar til presidenten. 
Det var ingen andre som meldte seg inhabile i noen av sakene. 

SAK 1/19 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 11/18 
Er tidligere godkjent pr mail. Ingen ytterligere innvendinger. 

SAK 2/19 INNSTILLING HEDERSTEGN OG FORTJENESTENÅL  
Utviklingssjef Kjell Myhre presenterte Hederstegnkomiteens innstilling. 
 
Vedtak: 
FS støtter innstillingen og godkjenner forslaget. FS oppfordret komiteen til å gjøre en 
vurdering av statuttene for utmerkelser og eventuelt presentere et forslag til endring, for 
godkjenning i FS. 
 

SAK 3/19 RYTTERPOLITISK DOKUMENT 2019-2023   
RPD forslag har vært til høring i admin. FS gjennomgikk høringssvaret fra admin. I tillegg kom 
det noen ytterligere endringsforslag fra FS. 
 
Vedtak: 
Presidenten sender ut revidert RPD på bakgrunn av innspill fra admin og FS under siste møtet 
og sender ut til FS, for endelig godkjenning. Deretter sendes RPD på høring til aktuelle 
komiteer/utvalg og andre i organisasjonen. 

SAK 4/19 BUDSJETTFORSLAG 2019-2020   
GS Ellen Damhaug Scheel la frem et inntekts- og kostnadsbudsjett for perioden 2019-2020. 
Videre budsjettprosess følger på FS møtet 28/2-19. 
 
 

http://www.rytter.no/


 

 2 

Vedtak: 
FS tar budsjettforslaget som orientering, inntil endelig budsjettforslag legges frem. FS er 
imidlertid enig i inntekts- og kostnadsnivået som er skissert. 
 

SAK 5/19 ORGANISASJONSPROSJEKTET   
Visepresident Ingvild Østli henviste til vedtak gjort i sak 42/17. Deretter diskuterte FS om det 
er grunnlag for å forberede en større sak som går utover forrige tingvedtak og/eller om det 
bør fattes et nytt FS vedtak, også vedrørende honorar til FS. 
 
Vedtak: 
På bakgrunn av høringsrunden og innspill/diskusjon på Utviklingsforum høsten 2018 endrer 
forbundsstyret tidsplanen for omorganiseringsprosessen i Norges Rytterforbund. 
Ny regioninndeling utsettes til tinget i 2021 for å høste erfaringer med de idrettskretser som 
skal slås sammen, den offentlige regionreform og NIFs fremtidige regioninndeling.  
De kretser som allerede nå finner det formålstjenlig å slå seg sammen oppfordres til å gjøre 
dette.  
Grenutvalg omdøpes til sportsutvalg fra 1. mai 2019. 
Forslaget om honorar til forbundsstyre og/eller president fremmes på ryttertinget 2019, av 
Forbundsstyret, men uten presidentens medvirkning. 
  

SAK 6/19 NIFs «ALLE MED» PROSJEKTET  
Utsettes til senere FS møte 
 

SAK 7/19 TRENERUTDANNINGSKOMITEEN I NRYF  
GS Ellen Damhaug Scheel presenterte Utdanningskonsulent Kirsten Arnesens forslag. 
Forslaget var å videreføre dagens Trenerutdanningskomitè. 
 
Vedtak: 
Forslaget ble vedtatt 
 

SAK 8/19 ORIENTERINGSSAKER 

i. Administrasjonen jobber med optimalisering/sammenslåing av sentralt styrte konferanser. 
Dette for å få færre og mer bærekraftige konferanser og jobbe mer kostnadseffektivt for 
våre medlemmer, på tvers av grener og komiteer. 

ii. Det er flere høringssvar som nå jobbes med i admin. Dette gjelder bl.a. høringer til 
Mattilsynet og NIF Høringer om lovrevisjon, NIFs langtidsplan, saker til Idrettstinget. 
 

SAK 9/19  ÅPEN POST 
Ingen saker ble behandlet 
 

SAK 10/19  FS TILTAKSLISTE   
På bakgrunn av vedtak i sak 94/18 er tiltaksplanen vurdert, men skal fortsette i dagens utgave. 
Tiltakslisten ble ikke gjennomgått på dette møtet. 
 
Vedtak: Oppdatert tiltaksliste skal legges ved FS møteinnkallinger fremover. 
 
 


