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NORGES RYTTERFORBUND 

Fra FS Nr. 7/2015 15. juni 2015 

Medlemmer til stede: Lill Svele, Ingvild Østli, Hallgeir Oftedal, Heidi Nässelqvist, Stian Øglænd, Totto Hartmann, Anne Gina Fredriksen, Guri 
Ramtoft (leder Ungd.komiteen), Jan Fredrik Furøy (vara), Sissel Haugslien (vara) 

 Sekretær: Elin Gravdal 

 

Andre til stede:  Ellen Damhaug Scheel  
Mesud Burzic, Nina Johnsen, Sissel Finstad, Kjell Myhre (alle under deler av møtet)  

Forfall medlemmer: Rolf Nøstdahl Fraværende medlemmer:  

Protokollen fordelt til, utenom til deltagerne/medlemmene: Kontrollkomiteen 

 

Saksnr./år 
 

 

 

 

President Stian Øglænd ønsket velkommen og spurte om noen hadde habilitetsinnsigelser til 

sakslisten, noe ingen hadde. Det var ingen kommentarer til sakslisten. 

 

 

49/15 PROTOKOLL NR 06/2015   
 

Vedtak: 

Protokoll nr. 06/2015 ble vedtatt.  

 

 

50/15 ØKONOMI  

 

Mesud Burzic orienterte vedrørende Foreløpig regnskapsrapporter pr mai 2015. 

 

Vedtak: 

FS tar regnskapsrapporten til orientering. 

  

 

 

51/15 HANDLINGSPLAN/ORIENTERING FRA AVDELINGSLEDERNE 

 

Avdelingslederne – Nina Johnsen/Sport, Sissel Finstad/Marked og Kommunikasjon og Kjell 

Myhre/Organisasjon og utvikling – la frem handlingsplan for 2015-2016.  

 

Vedtak: 

FS tar handlingsplanene til orientering, og bemerker at strategien i det Rytterpolitiske 

Dokument er ivaretatt i handlingsplanene til administrasjonen.  

 

 

 

52/15 MANDATER FOR UTVALG/KOMITEER  

 

Gjennomgåelse av mandater for utvalg og komiteer utnevnt/godkjent av FS ble diskutert.  

 

Vedtak: 

FS ber adm. ta en gjennomgang av alle mandat for utvalg og komiteer der FS 

utnevner/godkjenner. Ved behov for endringer kommer adm. med en innstilling til neste 
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styremøte. Adm. samarbeider med angjeldende komiteer/utvalg, der dette måtte være 

nødvendig.   

 

 

 

53/15 ORIENTERINGSSAKER 

 

 Ellen Damhaug Scheel (GS) orienterte om samarbeidet mellom Norsk Varmblod og 

NRYF. Gjeldende avtale ble signert i desember 2014, og har en varighet på to år..  

 Stian Øglænd (president) informere fra Idrettstinget (NIF) som ble holdt i Trondheim i 

begynnelsen av juni. Stian og Ellen var tilstede på Idrettstinget. I etterkant av Tinget 

har det blitt klart at det var feil med mandattildelingen fra NIF, der bl.a. NRYF fikk et 

mandat mindre enn vi skulle hatt. Norges Bandyforbund har sendt saken over til 

Kontrollkomiteen, og NRYF avventer deres kommentarer før vi vurderer eventuell 

videre prosess sammen med øvrige berørte særforbund.  

 GS orienterte vedrørende Styreansvarsforsikring. Vi har ingen slik forsikring i dag, 

men man er i arbeid med gjennomgåelse av alle forsikringer, og regner med at 

styreansvarsforsikring er på plass ved årsskiftet. 

 Hallgeir Oftedal og Anne Gina Fredriksen arbeider med en 

Beredskapsplan/kommunikasjonsplan. Dette vil bli lagt inn som egen sak på neste 

styremøte. 

 Et medlem har valgt å gå ut av GU-Di. GU-Di i samarbeid med adm. innstiller nytt 

medlem for godkjenning av FS. Dette blir lagt som egen sak i FS på neste styremøte, 

evt. behandles på mail. 

 
 

 

54/15 KLUBBNYTT 

 

Ingen endringer 

 

 

 

55/15 ÅPEN POST 

 

 Innspill fra GS vedr. Irettesettelseskort/Advarselskort. Det ble diskutert vedrørende 

offentliggjøring av Irettesettelseskort/advarselskort.  Er dette fornuftig preventivt, eller 

kan det oppfattes som gapestokk. Er vi sikre på lik og objektiv bruk av 

irettesettelse/advarsel i alle grener og på alle nivå? Skal det i tilfelle offentliggjøres på 

nettet eller i bladet Hestesport, for alle saker, eller kun de som går på utilbørlig 

opptreden og hestevelferd? FS ber adm. utrede nærmere i samarbeid med TKr.  


