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Members of:  NIF, EEF, FEI  

PROTOKOLL FS MØTE NR 1/20 
Dato: Fredag 10. januar    
Sted: Thon Hotel Triaden Lørenskog  
Til stede: Tore Sannum, Ingvild Østli, Sissel Haugslien, Jan Fredrik Furøy, Heidi Nässelqvist, Kari 
Heistad, Terje Rogne, Marianne Skille, Kaia Hegre, Ellen Dehn Arvesen, Arne Falbach 
Andre til stede: Beate Heieren Hundhammer, Nina Johnsen (under sak 4/20) 
Sekretær: Beate Heieren Hundhammer 
Meldt forfall:     
Fravær:   
 

 
 
SAK 1/2020 GODKJENNING AV INNKALLING, SAKSLISTE, PROTOKOLL OG HABILITET 
v/President  
 
Vedtak: 

1. Forbundsstyret vedtok innkallingen og vedlagte saksliste 
2. Protokollen fra FS møte nr 12/19 ble godkjent 
3. Forbundsstyret fant ingen av medlemmene inhabile i sakene som skulle behandles. 

 
 
SAK 2/2020 OPPFØLGING AV RYTTERPOLITISK DOKUMENT  
v/generalsekretær 
Rytterpolitisk dokument 2019-2023 vedtatt på Ryttertinget april 2019 inneholdt 6 strategier med 
overordnede tiltak (delmål).  
 
Generalsekretæren presenterte hvordan administrasjonen foreslår at rytterpolitisk dokument skal 
følges opp. Administrasjonen foreslår at det utarbeides et dokument for hver av de 6 strategiene 
med handlingsplan for hele perioden og en prioritert handlingsplan for første toårsperiode etter 
modell av «Anleggstrategien NRYF» vedtatt på FS møte 12/19. Videre at strategiene utarbeides av FS 
og administrasjonen i felleskap, og at det er ett medlem av FS som har ansvar for hver strategi i 
samarbeid med en person fra administrasjonen. I tillegg involveres andre ressurspersoner, utvalg, 
komiteer etc. etter behov. Strategiene sluttbehandles av FS. Anleggsstrategien er allerede 
utarbeidet, og administrasjonen foreslår at organisasjonsutvalget som er nedsatt med 
visepresidenten som leder i sitt arbeid inkluderer utarbeidelsen av strategien «velfungerende 
organisasjon.»  
 
Strategidokumentene vil også legges til grunn for utvalgenes og komiteenes 
aktiviteter/aktivitetsplaner og sportsplaner.  
 
Det foreslås at strategier med handlingsplaner og prioritering for perioden 2019-2021 behandles på 
FS-møte i mars og mai. 
 
FS sluttet seg til administrasjonens forslag, men ville i tillegg at ett medlem til av FS skal være med i 
hver gruppe som utarbeider forslag til strategi. FS foretok deretter en fordeling av strategiene 
mellom medlemmene som ble som følger: 
 

http://www.rytter.no/
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Bærekraftige rideklubber: Kari Heistad og Arne Falbach 
Bedre kompetanse: Jan Fredrik Furøy og Marianne Skille 
Anlegg (fullført): Sissel Haugslien 
Kommunikasjon: Terje Rogne og Kaja Hegre 
Alliansebygging: Ellen Dehn Arvesen og Sissel Haugslien 
Velfungerende organisasjon: Ingvild Østli og Heidi Nässelqvist 
Det første navnet er hovedansvarlig. 
 
Vedtak: 

1. Forbundsstyret slutter seg til forslaget til oppfølging av rytterpolitisk dokument. 
 
 
SAK 3/2020 OPPNEVNING OG MANDAT STEVNEUTVALG  
v/visepresident 
På TK-møte (teknisk komité) høsten 2019 ble følgende vedtatt som en anbefaling til Forbundsstyret: 
«Policy omkring stevneøkonomi, stevnekvalitet, kostnader for deltakelse og premier bør vurderes 
nærmere av et forbundsstyre-nedsatt utvalg. Utvalget bør komme med anbefalinger som ivaretar 
både arrangørenes og deltakernes interesser, og som kan nedfelles i reglementet. Spesielt er det 
viktig å vurdere et skille mellom stevneavgift (en avgift for å bruke stevnets fasiliteter) og startavgift 
(som danner grunnlag for premiering). (Per i dag er oppstalling, veterinæravgift og NRYF-avgift skilt 
ut som spesifiserte avgifter).» 
 
På FS-møtet i desember 2019 ble følgende vedtatt: 
«Forbundsstyret slutter seg til TKs anbefaling om å utnevne et FS-nedsatt utvalg. Utvalget ledes av 
Ingvild Østli som vil fremme et forslag til sammensetting av utvalg og mandat, som presenteres på FS 
møtet i januar.»   
 
På møtet la visepresidenten frem følgende forslag: 
Forslag til mandag for utvalget: 
Utvalget skal se overordnet på stevneøkonomi, stevnekvalitet og kostnader for deltakelse, for å se 
om endringer kan gjøre inngangsbilletten til sporten rimeligere, samt sikre klubbene en sunn 
økonomi. Utvalget skal også se på hvordan man kan forenkle stevnegjennomføring for både arrangør 
og deltaker. Utvalget skal komme med en anbefaling til Forbundsstyret innen 31. mai 2020, med 
forslag om tiltak og videre arbeid. 
 
Forslag til sammensetning av utvalget: 
Det foreslås at utvalget består av én representant fra FS, én representant fra administrasjonen, samt 
én representant fra våre stevnearrangører i tillegg til visepresident som leder utvalget. 
 
Vedtak: 

1. Forbundsstyret slutter seg til forslaget til mandat og sammensetning for stevneutvalget. 
Visepresidenten leder utvalget, i tillegg oppnevnes Kari Heistad fra forbundsstyret. 
Administrasjonen bes om å oppnevne en person. Visepresidenten får fullmakt til å oppnevne 
en representant fra en av våre stevnearrangører. 

 
 
SAK 4/2020 STATUS OL OG PARAOLYMPICS 2020  
v/generalsekretær og sportssjef  
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Sportssjef Nina Johnsen orienterte om status for deltagelse i OL og PARAOLYMPICS 2020, og 
prosessen for uttak.  
 
Vedtak: 

1. Forbundsstyret tar orienteringen om status for OL og Paralympics til orientering. 
 

SAK 5/2020 ORIENTERINGSSAKER 
a. Norwegian Horsefestival 
b. Gjelstenstipendet 
c. Mekling Starum og Gjøvik rideklubb 
d. Kompetansehelgen 
e. Oppfølging sak 92/19 vedr. sportsutvalg 2020  

 
 
SAK 6/2020 TILTAKSPLAN FOR FS 
v/president  
Gjennomgang av tiltaksplanen.  
 
Forslag til vedtak: 

1. Forbundsstyret oppdaterte tiltaksplanen.  
 
 
SAK 7/2020 ÅRSPLAN FOR FORBUNDSSTYRETMØTEPLAN FS 2020 
v/generalsekretær  
Generalsekretær presenterte «Årsplan for forbundsstyret 2020», som skal være et levende 
dokument som vil gjøre arbeidet i forbundsstyret mer forutsigbart og oversiktlig, gjøre det lettere for 
styremedlemmene å komme med innspill til saker, samt legge grunnlag for best mulig 
saksforberedelser for administrasjonen.  
 
Vedtak: 

1. Forbundsstyret ønsker en oppdatert årsplan for forbundsstyret som fast sak på hvert 
styremøte. 
 
 

SAK 8/2020 ÅPEN POST 
Problemstillinger rundt toll ved innførsel/utførsel av konkurransehester. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 


