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Protokoll  
Fra: Forbundsstyremøte  
Nr/år/dato: 8/2017/17. august 
Sted: Møterom Idrettens Hus, Ullevål stadion 
Tilstede: Tore Sannum, Ingvild Østli, Ellen Dehn Arvesen, Hallgeir Oftedal, Heidi Nässelqvist, 
Jan-Fredrik Furøy, Arne Falbach, Sissel Haugslien, Elsa Klakegg, Signe F. Lillerud (vara for 
Thora Nyhagen) 
Sekretær: GS Ellen Damhaug Scheel 
Andre til stede: Utdanningskonsulent Kirsten Arnesen, under sak 43/17 
Meldt forfall: Totto Hartmann, Thora Nyhagen 
Fravær: Ingen 
Protokollen fordelt til, utenom møtedeltagerne: Kontrollkomiteen, publisert på rytter.no 
Saksnr./år: 41-46/2017 
_________________________________________________________________________________ 
President Tore Sannum ønsket velkommen og spurte om noen hadde innvendinger til innkallingen. 
Det var ingen innvendinger. President og visepresident meldte seg inhabile i sak 42/17 og forlot 
møtet under saksbehandlingen. Ellers ingen meldte inhabile 
 
SAK 41/17 GODKJENNING AV PROTOKOLL 

a. Protokoll fra FS møte nr 7/17 godkjent pr mail og bekreftet på møtet. 
 

SAK 42/17 HONORAR FOR MEDLEMMER I FORBUNDSSTYRET  
Under diskusjoner og vedtak, var president og visepresident ute av møtet. 

På bakgrunn av vedtaket på tinget i Norges Rytterforbund, og senere behandling i forbundsstyret, er 
det konsensus om at det åpnes for honorering av president og visepresident. Forbundsstyret har hatt 
åpne diskusjoner om honorarer til de to sentrale tillitsvalgte bryter noen av de prinsipper som 
idretten skal være tuftet på. Samtidig har også forbundsstyret registrert at flere andre forbund som 
Norges Rytterforbund kan sammenligne seg med, honorerer sine tillitsvalgte. Forbundsstyret er også 
kjent med at det er forbund som ikke utbetaler honorarer. 
Honorar til sentrale tillitsvalgte har også sammenheng med størrelse og omfang på administrasjonen 
og hvilke roller og oppgaver som skal fylles utover rene styremøter. 
På lengre sikt kan manglende økonomisk kompensasjon også begrense valgkomiteens arbeid med å 
få kandidater til de to sentrale toppvervene.  
 
Vedtak: 
Forbundsstyret går inn for at det inntil videre åpnes for honorering av presidenten med 100.000 
kroner per år med månedlig utbetaling på en 12-del fra 1. september 2017. 
Forbundsstyret forutsetter at administrasjonen tilpasser ordningen i budsjettet for 2017 og 2018, og 
at saken forberedes i større sammenheng før tinget i 2019. 
 

SAK 43/17 INNSTILLING MEDLEMMER I TRENERKOMITEEN 2017-2019  
Trenerkomiteen velges for 2 år av gangen ved at utdanningskonsulent lager en innstilling som skal 
behandles og godkjennes i Forbundsstyret.  
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Det er et ønske om å ta opp en på kjøring og Utdanningskonsulentens forslag er Øystein Bakken. 
Fordel med Bakken er at han har mye kompetanse på utdanning gjennom sitt yrke som 
studieveileder på Norsk Hestesenter og han har vært aktiv kusk på høyt nivå i kjøring tidligere. 
Bakken er motivert og har lyst på vervet. 
Det vurderes dithen at andre grener er for små til å være av hensikt i Trenerkomitee per i dag. 

Fagpersoner i de kommende nye trenerutdanningene (Voltige og Mounted Games) tas inn til råd ved 

behov. 

Alle medlemmene i Trenerkomiteen er kursholdere på NRYF trenerkurs. 

Utdanningskonsulent Kirsten Arnesen ønsker å innstille følgende personer på bakgrunn av 
kompetanse og erfaringer, til Trenerkomiteen 2017-2018: 
Elin Heistad – treningsledelse 
Bjarne Juul – treningslære 
Lillian Grepne – dressur 
Nina Bråten – sprang 
Inger Bugge – feltritt 
Øystein Bakken – kjøring 
Gruppens leder og sekretær er til enhver tid sittende utdanningskonsulent, pr.dd Kirsten Arnesen 
 
Vedtak: 
Innstillingen godkjennes 

 
 

SAK 44/17 REKRUTTERING INN I SPORTEN  
For å sikre rekruttering til ryttersporten, er det viktig at mange får mulighet til å prøve seg i sporten. 

Inngangsbilletten må være lav – både når det gjelder økonomi og tilgjengelighet. Det er naturlig for 

barn å begynne med ponni for så å gå over til hest. 

Noen overordnede tiltak kan være: 

- Jobbe samfunnspolitisk og idrettspolitisk for å tilrettelegge for enklere utøvelse av 

ridesporten, både sentralt og lokalt 

- Stimulere til likestilling mellom private- og klubbdrevne rideskoler.  

o Vurdere og evaluere dagens tiltak som er igangsatt i administrasjonen.  

o Evt se på andre muligheter for å motivere rideskolene til å promotere 

rideskolemedlemskap i klubbene. 

- Promotere ponnisporten – som en sport for alle. 

- Holdningsendring  

 

Vedtak: For videreføring av arbeidet som er gjort på dette området av det foregående FS, nedsettes 

en bredt sammensatt arbeidsgruppe med et FS-medlem som leder, for å utrede, analysere og innstille 

tiltak overfor FS. Administrasjonen i NRYF er ressurs og sekretariat for gruppen. Frist for å presentere 

innstillingen er første FS møtet i 2018. Det blir gjennomgang av prosjektarbeid utført av foregående 

FS på neste FS-møte 13/10-17. 

SAK 45/17 ORIENTERINGSSAKER 
a. Generell diskusjon rundt samarbeid med eksterne støttespillere.  

i. Det ble enighet i FS om at President Tore Sannum, styremedlem Ellen Dehn 

Arvesen og GS Ellen Damhaug Scheel skal igangsette en dialog med aktuelle 

aktører og forberede en sak, til senere FS møte. 



 

 

b. GS Ellen Damhaug Scheel informerte kort om status i administrasjonen, som bl.a. var: 

i. Krafttak for ridebanebunner har mottatt 18 søknader i 3. termin 2016/2017 med 

totalt søknadsbeløp på 5,6 mill. Beløp til fordeling, for 3. og 4. termin 2017, er 

NOK 1,6 mill. Saken er til behandling i Anleggsutvalget. 

 

ii. Overgangen fra CompetIt til NRYF admin er i rute og nyansatt HP ansvarlig er på 

plass i admin. Vi ser allerede positiv effekt, både når det gjelder økende antall 

løste saker, utvikling og tilgjengelighet for våre medlemmer. 

 

iii. Det er 3 høringssvar i prosess fra oss, til NIF. Den mest omfattende er 

Spillemiddelsøknaden 2018, som er grunnlaget for våre fremtidige tilskudd. 

 

iv. Forbedring og utvikling av arbeidsmiljøet i NRYF er en kontinuerlig prosess. Dette 
har stort fokus både blant ledelse og ansatte. 
 

SAK 46/17 ÅPEN POST 

a. Offentliggjøring av navn i forbindelse med irettesettelser med mer.  

FS har mottatt brev fra TKr ved leder Torun Knævelsrud som et svar på president Tore Sannums 
bemerkninger rundt offentliggjøring av navn, uavhengig av alder ved tildeling av irettesettelser. TKr 
ble bedt om å gjøre en ny vurdering av FS-vedtaket i sak 62/15 vedrørende publisering av navn i 
forbindelse med ilegging av irettesettelseskort. 
 
TKr konklusjon i denne saken er: 

- Alle sanksjoner bør offentliggjøres, i det minste med type overtredelse og type sanksjon. 

- Navn kan unntas fra aktiv offentliggjøring, og bør antakelig unntas for personer under 18 

år. 

- Utelukkelse av ekvipasje i konkurranse må stå på resultatlisten uansett rytterens alder. 

- Alle som har behov for å vite om en person har mistet retten til å starte eller dømme, må 

få vite det. 

- Det bør kunne legges inn automatisk sperre i Horsepro på personer som er blitt utelukket 

for mer enn ett stevne, eller fått inndratt lisensen/ilagt startnekt 

- Det bør vurderes om skriftlig advarsel nr 2 innen 12 mnd for samme type regelbrudd bør 

medføre automatisk inndragning av lisens mv. 

 

Vedtak: FS stiller seg bak TKr presiseringer og endringsforslag, og ber om at dette tas inn i KR1 ved 

neste revidering.  

Det besluttes samtidig at ovennevnte presisering gjøres gjeldende fra dags dato når det gjelder 

offentliggjøring av navn på mindreårige (under 18 år). 


