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President Tore Sannum ønsket velkommen og spurte om noen hadde innvendinger til innkallingen. 
Det var ingen innvendinger. Det var ingen som meldte seg inhabile i noen av sakene. 

 

SAK 76/18 GODKJENNING AV PROTOKOLL 
Protokoll fra FS møte nr 9/18, se vedlagte protokoll. Tidligere godkjent pr. mail og bekreftet 
herved. 
 

SAK 77/18  ØKONOMI status pr 3. kvartal 2018 
Økonomisjef Mesud Burzic presenterte regnskapet pr september 2018. Prognosen ut året viser 
et årsresultat på nivå med årets budsjett.  
I tillegg presenterte styreleder i CompetIT AS Ellen Damhaug Scheel styrets anbefaling, til 
ekstraordinær generalforsamling, om avvikling av CompetIt AS og å inkorporere all virksomhet 
i NRYF. 
 
Vedtak:  
FS tar regnskapet til etterretning. FS ga tilslutning til avvikling av CompetIT, og NRYFs 
visepresident Ingvild Østli signerer protokollen på CompetIT AS' generalforsamling, på vegne av 
NRYF som er eneeier i CompetIt AS. Formell avvikling igangsettes umiddelbart. 
 

SAK 78/18 DOBBELT MEDLEMSSKAP I NRYF 
Administrasjonen har flere ganger mottatt henvendelser fra klubber vedrørende hvorfor et 
medlem ikke kan ha tillitsverv i èn klubb og representere sportslig for en annen, ref KR1 §130.  
I nærmiljøer og i de små klubbene som ønsker å være et lokalt samlingspunkt utgjør dette en 
risiko og flere mister gode og innsatsvillige medlemmer, når de ønsker å satse sportslig. 
Konkurransereglementet til Norges Rytterforbund stiller strengere krav når det gjelder 
representasjon enn det lovnormen til NIF gjør. Fordelen med å kun ha regler rundt sportslig 
representasjon i KR I er at engasjerte mennesker får muligheten til å bidra både organisatorisk 
i mindre klubber, samtidig som man er aktiv, sportslig utøver i større klubber selv. 

http://www.rytter.no/


 

 2 

Vedtak:  
FS ber om at KR1 kap 3, §130 pkt 3A endres til: 
«Et medlem skal til enhver tid representere bare én klubb (men kan være medlem av flere). 
Med representasjon menes sportslig representasjon.» 
 

SAK 79/18  BARNEIDRETTSBESTEMMELSER OG MULIGHETER I NRYF 
Ref tidligere saker 14/18 og 54/18. 
 
Vedtak:  
FS ønsker at det skal være grunnlag for sportslig utfoldelse også i yngre årsklasser og at det gis 
muligheter for konkurranser, innenfor NIFs barneidrettsbestemmelser. FS gir derfor 
administrasjonen mandat til å vurdere dette videre ihht overnevnte pkt 1 og 2 og igangsetter 
dersom dette er hensiktsmessig og forankret i grenutvalg og andre aktuelle organer, som en 
prøveordning i 2019-2020. 

SAK 80/18  NIF HØRING VEDR MODERNISERINGSPROSJEKTET  
NIF har sendt forslag til fremtidig organisering av norsk idrett på høring i organisasjon med 
høringsfrist 9. desember. 
 
Vedtak:  
Visepresident Ingvild Østli og GS Ellen Damhaug Scheel skal utvikle et forslag til høringssvar på 
vegne av NRYF. Forslaget legges fram for FS på møtet 7. desember. 

SAK 81/18  KANDIDATER TIL IDRETTSSTYRET I NIF 
 
Vedtak:  
GS Ellen Damhaug Scheel kontakter eventuelle kandidater før neste FS møte 7. des. 2018. 
 

SAK 82/18  NRYF FREMTIDIG ORGANISERING 
FS sitt forslag til NRYFs fremtidige organisering har vært på høring i organisasjonen, og var 
tema på Utviklingsforum i oktober. Det har kommet mange gode innspill som vil følges opp 
framover. I lys av nylig utsendt høring fra NIF om moderniseringsprosjektet er det grunn til å 
tro at NRYFs organisering vil kunne påvirkes av dette. NIFs moderniseringsprosjekt og forslag til 
norsk idretts organisering er sak på Idrettstinget i juni 2019. 
 
Vedtak: 
Visepresident Ingvild Østli er ansvarlig for å inkludere relevante deler av NIFs 
moderniseringsprosjekt i vårt organisasjonsprosjekt, samt videreføre NRYF fremtidig 
organiseringsprosjektet. 
 

SAK 83/18  FØRSTEHJELP/SANITET I FORBINDELSE MED AKTIVITETER I NRYFs REGI 
Utsatt til senere FS møte 
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SAK 84/18  NRYF MULIG SAMFUNNSENGASJEMENT  
GS Ellen Damhaug Scheel redegjorde for en henvendelse vi har fått fra NIF vedrørende mulig 
samarbeid mellom NRYF, Norges Cyckleforbund og Norges Skiforbund, i forbindelse med et 
lavterskeltilbud der de nevnte forbund organiserer seg med en felles prosjektorganisering 
«Idretten skaper sjanser». 
 
Vedtak: 
FS ser prosjektet «Idretten skaper sjanser» som en mulighet for både å vise og ta et 
samfunnsengasjement, skape oppmerksomhet rundt ryttersporten og en mulighet for å bygge 
ytterligere godt omdømme, i henhold til RPD 2015-2019.  
Administrasjonen ved Generalsekretær gis mandat til å fortsette samarbeidet med prosjektet 
ihht det som er presentert. Dette forutsatt at det blir, i hovedsak, finansiert gjennom tilskudd 
fra Helse- og Omsorgsdepartementet. 
 
 

SAK 85/18  ORIENTERINGSSAKER 
a. Status arbeidsutvalget som bl.a. utreder NRYFs ansvar i forbindelse med 

import/eksport av hest. Styremedlem Ellen Dehn Arvesen og ansatte repr Heidi 
Nässelqvist ga en kort status.  

b. Generalforsamling i FEI 18-20/11-18. President Tore Sannum henviste til linken vedr 
saksdokumenter som var sendt ut.  

c. GS Ellen Damhaug Scheel informerte om de største enkeltstående prosjektene som 
admin jobber med som HorsePro, digitaliseringsprosjekt, diverse høringer, 
budsjettprosess 2019-2020, årskonferanse/rytterting 2019, konferanseprosjekt. 
 
 

SAK 86/18  ÅPEN POST  
d. Neste FS møte er fredag 7. desember kl 13.00-19.00, på Ullevål stadion.  
e. Sponsoring: Totto Hartmann informerte om status vedr sitt arbeid angående mulige 

kontakter/samarbeidspartnere for NRYF sentralt. 
 
  


