
 

 

Møtereferat  
  

Fra: Forbundsstyremøte  

Nr/år/dato: Nr 7/2016/ 29.sept  

Tilstede: Stian Øglænd, Jan Fredrik Furøy, Ingvild Østli, Guri Ramtoft, Hallgeir Oftedal, Lill Svele, Heidi 

Nässelqvist, Totto Hartmann   

Sekretær: Ellen Damhaug Scheel  

Andre til stede: Tore Sannum, styreleder i CompetIt  

Meldt forfall: Sissel Haugslien, Anne Gina Fredriksen  

Fravær: Ingen Protokollen fordelt til, utenom til deltagerne/medlemmene: Kontrollkomiteen  

    

 
  

Sak  
  

43/16   FS-PROTOKOLL 06/2016   

  

  
 

Protokollen ble behandlet på e-post i forkant av FS-møtet.  

   Vedtak:  

   Saken er enstemmig vedtatt.  

     

44/16  

  

 

ØKONOMI  

NRYF regnskap pr august 2016 er ihht årets budsjett, altså ingen avvik. Prognoser ut 
året viser at vi holder oss innenfor budsjettet godkjent på Ryttertinget 2015.  
  

Vedtak:  

Styret tar saken til etterretning.   

45/16   COMPETIT/HORSEPRO  

  

  

 

Se orienteringssak nedenfor, under 48/16 pkt 7.  

  

Vedtak:  

Forbundsstyret er innstilt på å skyte inn nødvendig beløp, inntil kr 500.000, 

forutsatt at representanter fra NRYF forbundsstyret og administrasjon finner 

løsninger for å få dette gjennomført. Det er forbundsstyrets hensikt å fatte endelig 

vedtak på neste FS møte 14/10-16.    

46/16    OPPRYKK AV VARAMEDLEM TIL STYREMEDLEM   
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   Etter at Rolf Nøstdahl trakk seg som styremedlem i forbundsstyret, var det behov 

for et nytt styremedlem, ut gjeldende tingperiode (frem til Rytterting 2017).  

      

    Vedtak:  
Office address:  Sognsvn. 73, N – 0840 Oslo                                           Org Nr:  971 258 802                                              Web:  www.rytter.no                                             E-Mail:  nryf@rytter.no  

  
  
Members of:  NIF, EEF, FEI   

 

    

  

Varamedlem Jan Fredrik Furøy ble valgt til styremedlem, ved akklamasjon.  

47/16  

  

 HEDERSTEGN OG MANDATER  

Ref sak 41/15 har det vært behov for å ta en gjennomgang/revidering av 
mandatene til NRYF hederstegn og fortjenestenål, for å vurdere en oppdatering, 
endring eller foreslå nye priser. Det er derfor gjort en vurdering av en gruppe 
bestående av FS styremedlemmer Lill Svele og Ingvild Østli og Utviklingssjef Kjell 
Myhre.   
  

Gruppen innstilte på følgende:  

NRYFs Hederstegn og Fortjenestenål videreføres som i dag. Reviderte statutter for 
Hederstegn og Fortjenestenål godkjennes og publiseres på rytter.no. FS oppnevner 
etter hvert Rytterting en komitè til å utarbeide innstilling på Hederstegn og 
Fortjenestenål til påfølgende Rytterting.  
  

For 2017 oppnevnes følgende komitè:  

Per-Anders Owren —tidligere president  

Elisabeth Heber — sprangdommer/ steward  

Nina Johnsen — Sportssjef NRYF  

Kjell Myhre —Utviklingssjef NRYF  

  

Etter forslag fra klubb opprettes en ny ærespris, Hesteskoen, for personer som har 
utvist ekstraordinær innsats lokalt i klubb og/eller krets. Æresprisen bestilles fra 
NRYF sentralt, men forvaltes av klubbene og kretsene selv. Retningslinjene for 
NRYFs ærespris Hesteskoen publiseres på rytter.no.  
  

Vedtak:  

Innstillingen er vedtatt.  

  

http://www.rytter.no/
http://www.rytter.no/
http://www.rytter.no/
http://www.rytter.no/
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48/16   ORIENTERINGSSAKER  

1. Dispensasjon NM Distanse vedtakssak 37/16. Status ift div mailer i etterkant.  FS 
presiserer at dispensasjon er gitt og at det er FEI regler som er aktuelt. Det er 
beste norske ekvipasje under FEI rittet, som kåres til Norgesmester. Det er kun 
Norgesmester-seremoni (medaljeutdelingen) som er underlagt KR.  
  

2. Irettesettelseskort.   

22/7- 24/4-16 Landsmesterskap sprang på Linnesvollen:  

• Rytter Sofie Rød, overtredelse av KR § 174,6  

• Rytter Theodor Wendelborg, overtredelse av KR § 174,6  Rytter 

Louise Havnes Klemetsen, overtredelse av KR § 174,6 16-18/9-16 Elitestevne 

sprang i Arendal:  

• Rytter Anne-Britt Myhre, overtredelse av KR § 174,6  

  

3. Oppsummering fra møtet med TKr 26/9-16, som omhandlet felles forståelse og 

samarbeid FS/TKr, samt å diskutere hvordan sammen når FS sine hovedmål;  

enklere aktivitet (gjøre terskelen lavere for å komme inn/bli i sporten) og flere 

medlemmer (sikre rekruttering). Møtet ble holdt mellom president Stian 

Øglænd, TKr leder Torunn Knævelsrud og GS Ellen Damhaug Scheel. Hensikten 

var å sikre felles forståelse for våre utfordringer ift terskel inn i sporten og at vi 

er samsnakket ift å gjøre det enklere å komme inn i klubb og konkurranse.  

  

4. Klagesak dressurdommer og FS vedtak sak 36/16, der klagen ikke ble tatt til 

følge. Det har kommet svar fra de som sendte inn klage med krav om utfyllende 

tilbakemelding, ifm FS vedtak. Dette er på ny diskutert i FS, i tillegg til samtaler 

både med DDK og GU-D. Vedtaket fra sak 36/16 består, altså at klagen ikke blir 

tatt til følge. President Stian Øglænd vil kontakte de som sendte inn opprinnelig 

klage og påklaget vedtaket, for å gi utfyllende svar direkte.  

  

5. Oslo Horseshow 14-16/10-16. Ca 50 personer innen næringsliv, politikk og 

samarbeidspartene er invitert til NRYF bord på tribunen. Svarfrist 1/10-16.   

  

6. Utviklingsforum 22/10-23/10-16. Møteplass for alle tillitsvalgte ledere, 

grenutvalg, komiteer, kretsledere, FS og adm. Hovedpunktet under årets 

Utviklingsforum er «Rytterglede for alle» - hva betyr det og hva gjør vi for å sikre 

det? Det legges opp til paneldebatt og gode diskusjoner.  

  

7. Nyvalgt styreleder i CompetIt (selskapet som drifter HorsePro) Tore Sannum 

redegjorde for hvilke utfordringer og muligheter som ligger i driften av HP. På 

grunn av manglende oppdrag og ingen nye kunder har CompetIt et akutt behov 

for mer kapital, for å utføre de forpliktelser som ligger overfor NRYF, som 

kunde. Det er viktig for FS at CompetIt er i stand til å ivareta leveranse ifm 

stevnegjennomføringer, oppdateringer og øvrig oppgaver for å sikre 

rideklubbers mulighet til å arrangere stevner ift stevneforberedelser, 
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invitasjoner og gjennomføring. CompetIt har akutt behov for kr 500.000 for å 

sikre driften ut året. Se for øvrig vedtakssak.   

  

 49/16     ÅPEN POST  

Det ble gjennomgått saker som har vært diskutert/behandlet tidligere, for å avklare 

status og videre fremdrift.   

1. Overordnet strategi, ref sak 76/15 og 4/16. FS har to hovedmålsettinger; enklere 

aktiviteter og flere medlemmer. Hva gjør FS for å sikre at vi når disse? Dette vil 

omhandles på neste FS møte og også inngå under Utviklingsforum 14/10-16.  

  

2. Sponsorprosjekt i regi av FS; Crowding og Reisestøtte. Status ved Totto 

Hartmann. Det jobbes administrativt med sponsorprosjekter og annet 

markedsarbeid ihht Markedsplan2016-2019. De nevnte prosjekter er ikke, 

foreløpig, prioriterte prosjekter i administrasjonen, da det må på plass en solid 

økonomisk markeds «grunnmur» først. Reisestøtte kan for øvrig grenutvalgene 

gi, gjennom de tilskudd de mottar, dersom de ser dette hensiktsmessig ift alle 

andre kostnader. Overordnet fra FS sin side, vil dette derfor bero inntil videre.  

  

3. En mer tilgjengelig hestesport, ref sak 32/16. Status ved Ellen Damhaug Scheel. 

Saken vil inngå under Utviklingsforum og jobbes med videre i etterkant. Dette er 

en lang prosess for å sikre involvering og implementering i hele organisasjonen, i 

tillegg til eventuelle reglementsendringer. Saken drøftes igjen i styremøte 

14/10-16 for å lage konkret fremdriftsplan.   

  

4. Mandater, ref sak 20/16, 38/16 og 52/16. Pga tidspress ble saken utsatt til 

styremøte 14/10-16.   

  

5. Økonomi/rapporteringer, ref sak 28/16. Status ved Ellen Damhaug Scheel Det er 

behov for å øke kompetansen og effektivisering av elektroniske rapporteringer 

og de muligheter som ligger tilgjengelig i Visma, vårt rapporteringssystem. Det 

er derfor administrativt større fokus på samordnete rapporteringsrutiner, bedre 

utnyttelse av VISMA som økonomistyrende system og utvikling av 

kravspesifikasjoner. Saken drøftes igjen i styremøte 14/10-16 for å lage konkret 

fremdriftsplan.   

  

  

 SAK 50/16   ENDRING I FS/OPPDATERING I BRØNNØYSUNDREGISTERET  

Det er behov for oppdatering i Brønnøysundregisteret ift endringer i Norges  

Rytterforbunds forbundsstyre. Dette som konsekvens av at styremedlem Rolf  

Nøstdahl har trukket seg som styremedlem i Norges Rytterforbund, ref styremøte 

11. august 2016, sak 35/16-2. Varamedlem Jan Fredrik Furøy overtar derfor som 

styremedlem. Videre må det endres navn ift signaturrett, for president og 

generalsekretær. Dette gjøres elektronisk til Brønnøysundregisteret.   
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Vedtak:  

Endringen i FS meldes Brønnøysund. President/styreleder og generalsekretær/daglig 
skal hver for seg har signaturrett. Dette registreres så raskt som mulig i 
Brønnøysundregisteret.  

  

  


