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NORGES RYTTERFORBUND 

Fra FS Nr. 10/2015 19. oktober 2015 

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

 Sekretær: Elin Gravdal 

 

Andre til stede:  Ellen Damhaug Scheel  
Mesud Burzic, Elin Gravdal 

 

Forfall medlemmer:  Fraværende medlemmer:  

Anne Gina Fredriksen, Heidi Nässelqvist 

 

Saksnr./år 
 

 

 

Stian Øglænd ønsket velkommen, og spurte om noen hadde habilitetsinnsigelser til sakslisten,  

noe ingen hadde. Det var ingen kommentarer til sakslisten. 

 

 

66/15 PROTOKOLL 10/2015  

 

Vedtak: 

Protokoll 10/2015 ble vedtatt. 

 

 

67/15 ØKONOMI  

 

Mesud Burzic orienterte om Foreløpig regnskapsrapporter pr 3. kvartal 2015.  

Foreløpig regnskap for perioden januar-september måned viser et overskudd på kr 5.517.520, 

sammenlignet med resultat på kr 3.984.831 for samme periode i fjor.  

Driften i de første 9 måneder har vært preget av nødvendige reorganiseringsprosesser for å  

styrke organisasjonen og øke gjennomføringsevnen på bredde, sport, informasjon og marked. 

Vi holder normal drift til tross for inntektssvikt på markedsinntekter, og aktivitetsbudsjettet  

har god dekning for resten av året.  

Likviditeten er god og ifølge resultatprognose for hele årets drift, vil Ryttertingets vedtatte  

budsjett oppnås.  

 

Vedtak: 

FS tar regnskapsrapporten til orientering.  

 

 

68/15 STRATEGIARBEID – RYTTERPOLITISK DOKUMENT 

 

Forbundsstyrets Fokusområder for 2015-2018 ble presentert av hver enkelt gruppe ved 

gruppeleder. Det var bred diskusjon på tvers av gruppene, og man ser flere felles 

muligheter/utfordringer.  

 

Hver gruppe har nå kommet opp med konkrete målsetninger. Før neste styremøte skal de 

ulike målsetningene samkjøres på tvers av gruppene, slik at vi ender opp med noen få 

overordnede mål/områder vi skal arbeide med. Rytterpolitisk Dokument/Strategiarbeidet som 

FS arbeider med, underbygges av årlige handlingsplaner som administrasjonen følger i sitt 

daglige arbeid. På denne måten sikrer styre og administrasjon at det arbeides mot samme mål, 

men på ulike nivåer og med ulik tidshorisont.  
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Det videre arbeidet følges opp med et telefonmøte med alle gruppene før neste styremøte.  

 

Gruppene, basert på hovedområdene i Rytterpolitisk Dokument, er som følger: 

 

Gruppene, basert på hovedområdene i Rytterpolitisk Dokument, er som følger: 

1. NRYFs plass i samfunnet, kommunikasjon, omdømme & alliansebygging politisk – 

v/Ingvild Østli, Hallgeir Oftedal, Guri Ramtoft. 

2. Bredde, aktivitet og rideklubber – v/Guri Ramtoft, Sissel Haugslien. 

3. Toppidrett – v/Totto Hartmann, Anne Gina Fredriksen. 

4. Utdanning trenere og teknisk personell – v/Jan Fredrik Furøy, Lill Svele. 

5. Anlegg – v/Sissel Haugslien, Guri Ramtoft.  

6. Alliansebygging kommersielt/sponsing – v/Anne Gina Fredriksen, Totto Hartmann, 

Rolf Nøstdahl 
 

Vedtak: 

FS tar ovennevnte til orientering. Gruppene arbeider videre basert på innspill, og ser om 

ulike grupper har saker som kan slås sammen. Hovedmålet er at man sitter igjen med noen få 

(3-5) overordnete mål, som FS skal arbeide videre med.   

 

 

69/15 EFFEKTIV BEHANDLING AV FASTE STYRESAKER 

 

FS har flere saker som skal behandles fast på hvert styremøte. Det er ønskelig at FS skal 

arbeide så effektivt som mulig, og bruke mest tid på de sakene med størst betydning. Det 

foreslås derfor at enkelte saker skal kunne behandles på mail i forkant av styremøtene.  

 

Styret foreslår forenklet saksbehandling av følgende saker: 

 Protokoll 

 Irettesettelseskort 

 Klubbnytt 

 

Vedtak: 

Protokollene fra styremøtene i Norges Rytterforbund behandles på e-post. Dersom noen av de 

møtende styremedlemmer har innsigelser mot protokollen, må innsigelsen foreligge senest syv 

dager etter utsendelse. Manglende tilbakemelding betraktes som godkjenning av protokollen. 

Dersom et styremedlem ønsker å behandle protokollen, eller noe av innholdet, på neste møte i 

FS, er varslingsfristen syv dager etter utsendt protokoll.  

 

Forbundsstyret orienteres på e-post om Irettesettelseskort og Klubbnytt. Orienteringene 

inngår som en del av referatene fra FS. Dersom et styremedlem ønsker å behandle 

orienteringssakene, eller noe av innholdet, på neste møte i FS, er varslingsfristen fem dager 

etter utsendt protokoll. 

 

 

70/15 ORIENTERINGSSAKER 

 

 TKr- protokoll 04/2015. FS tar protokollen til orientering.  
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 Kort oppsummering fra EEF General Assembly 2015, 14. oktober, Warsawa.  

Tilstede fra NRYF; president Stian Øglænd og gen.sekr. Ellen Damhaug Scheel.  

Totalt 24 europeiske land var representert.  

Brotherhood program: Oppfølging tekn.personell og felles utvikling.  

Strategisk marketing/informasjon: For få seere ift. TV-dekning, derfor lagt stor vekt på 

fornying av sporten, tenke mer markedsrettet, fange opp utenfor «rytterfamilien», mer 

planmessig markeds- og informasjonsarbeid.  

Tiltak for å få opp kjennskap frem mot OL 2020, for å sikre ridning som fortsatt OL-gren: 

Soenke Lauterback, GS i Tyskland, har utarbeidet forslag til tiltak som behandles i styret i 

EEF.  

Valg av styre i EEF: Nytt styremedlem ble valgt: Neylan Etiman fra Sveits, representerer 

en yngre, kvinnelig del av miljøet. Skaper mer balanse i styresammensetningen.  

 Orientering vedr. kommende FEI General Assembly, 10.-13. november. Avholdes i San 

Juan i Puerto Rico. Agenda ikke klar, men det vil bli diskusjoner rundt OL 2016, utvikling 

av sporten, spesielt dressur og kortere omganger i sprang. Fra NRYF deltar visepresident 

Totto Hartmann og generalsekretær Ellen Damhaug Scheel. 

 

 

71/15   IRETTESETTELSESKORT  

 

L/Feltritt – Ullensaker Rideklubb 6. sept.  §581.3 / Fortsatte å ri etter stopp 

D/Dressur – Sletten Kjøre og Ridekl 19.-20. sept. §425 / Kom til start uten hansker 

D/Dressur – Skien Rideklubb 3. okt.   §175 / Beate K Wiig / Utilbørlig oppførsel 

 

Vedtak: 

FS tar ovennevnte til orientering. 

 

 

72/15   KLUBBNYTT 

 

Navneendring: 

Blakstad Rideklubb    Oslo og Akershus Rytterkrets 

(tidligere Blakstad Ryttersportsklubb) 

Nedleggelse: 

Kvinnherad Hesteskysslag   Hordaland Rytterkrets 

 

Vedtak: 

FS tar ovennevnte til orientering. 

 

 

73/15  ÅPEN POST 

 

NRYFs Ungdomskomité orienterte vedrørende videreføring av Stallfadderordningen, et 

prosjekt av og for ungdom, som skal bidra til flere aktive unge, mer aktivitet og bedre miljø i 

stallen. Ungdomskomiteen kommer med egen sak på neste styremøte. 

 

Vedtak: 

FS tar ovennevnte til orientering.   


