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Møteprotokoll 
 
Fra: FS møte 
Nr/år/dato: 11/2018/07.12 
Tilstede: Tore Sannum, Arne Falbach, Heidi Nässelqvist, Jan Fredrik Furøy, Ingvild Østli, Elsa Klakegg, 
Totto Hartmann, Hallgeir Oftedal, Sissel Haugslien  
Sekretær: Ellen Damhaug Scheel 
Andre til stede: Helge Skjønberg (stevnesystemkonsulent) og Kjell Myhre under SAK 92/18 
Meldt forfall: Ellen Dehn Arvesen 
Fravær: Thora Nyhagen 
Protokollen fordelt til, utenom til deltagerne/medlemmene: Kontrollkomiteen, publisert på 
rytter.no 
Saksnr./år: 87-97/18 og 3 sider 

  

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 87/18 GODKJENNING AV PROTOKOLL 
Protokoll fra FS møte nr 10/18. Tidligere godkjent pr. mail 

SAK 88/18  BUDSJETTFORSLAG 2019-2020 1. utgave  
GS Ellen Damhaug Scheel la frem et overordnet budsjettforslag, som viser en nøktern økning i 
inntekter og kostnader. 
 
Vedtak:  
Budsjettforslaget tas til orientering. Ytterligere budsjettgjennomganger med detaljinformasjon 
avholdes når RPD 2019-2023 er ferdig utviklet, slik at budsjettet gjenspeiler rytterforbundets 
retning og fokusområder. 

SAK 89/18  NOMINASJON TIL NORGES IDRETTSFORBUNDS IDRETTSSTYRE  
Vedtak:  
Generalsekretær Ellen Damhaug Scheel skal, på vegne av NRYF, nominere følgende kandidat til 
Idrettsstyret i NIF fra 2019: Kathinka Mohn. 

SAK 90/18  NIF HØRING VEDR MODERNISERINGSPROSJEKTET  
Visepresident Ingvild Østli gjennomgikk forslaget til høringssvar, som er utført i samarbeid med 
administrasjonen.  
 
Vedtak:  
FS stiller seg bak det foreslåtte høringssvaret og ber generalsekretæren, på vegne av NRYF, om 
å sende det inn til NIF, med de endringer som fremkom i møtet,. 
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SAK 91/18  INNSTILLING GRENUTVALG 2019  
GS Ellen Damhaug Scheel presenterte forslag til medlemmer i samtlige grenutvalg, etter 
gjennomførte prosesser i grenutvalg og administrasjonen, i henhold til de mandater som 
foreligger. 
 
Vedtak:  
Forbundsstyret vedtar grenutvalgenes innstilling til nye GU-medlemmer. De grenene som 
trenger påfyll av medlemmer må ha dette klart, så raskt som mulig og senest februar 2019. 
Dette gjelder følgende grener: FH og Feltritt. FS delegerer mandatet til admin for godkjennelse 
av eventuelle nye medlemmer i 2019, i de nevnte to grener. 
 
 

SAK 92/18  ORIENTERINGSSAKER 
a. Forslag innhold Årskonferansen 2019 ble presentert av Kjell Myhre. 

Administrasjonen jobber videre med de planer som ble forelagt. FS blir jevnlig 
oppdatert. 
 

b. Diverse administrativt  
i. Status HorsePro ble presentert ved prosjektleder Helge Skjønberg. 

1. På nyåret vil kartlegging, kravdokument og innhenting av tilbud være 
klart og planlegging fremover vurderes og igangsettes. FS blir jevnlig 
oppdatert. 

ii. Høringssvar til NIF vedr Anlegg er under utvikling og blir ivaretatt av 
anleggsutvalget, styremedlem Sissel Haugslien og administrasjonen. 

iii. Høringssvar til Mattilsynet vedr konkurransedyr ivaretas av administrasjonen. 
Aktuelle i organisasjonen forøvrig vil bli involvert. 
 

 
SAK 93/18  RYTTERPOLITISK DOKUMENT 2019-2023  

Siste RPD forslag ble gjennomgått. Det ble diskutert retning, fokusområder og hvilket nivå 
(detaljnivå eller overordnet retningsgivende nivå) dokumentet skal være på. 
 
Vedtak: 
President Tore Sannum korrigerer forslaget i henhold til de innspill og forslag som kom under 
møtet. Deretter mailes det ut til FS for høring. 
 
 

SAK 94/18  FS TILTAKSLISTE  
Det er ønskelig med en oversikt over on-going saker som FS behandler. Oppdatert utgave bør 
legges ved hver innkalling til FS møtene.  
 
Vedtak: 
President Tore Sannum og styremedlem Jan-Fredrik Furøy videreutvikler dagens oversikt, for å 
tilpasse planen i forhold til å være et godt styringsverktøy for FS.  
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SAK 95/18  VEDR TIDLIGERE VEDTAKSSAK 75/18  
President Tore Sannum ønsket en revurdering av vedtaket gjort i sak 75/18, for å utsette FS 
samling til etter ryttertinget 2019. 
 
Vedtak: 
Vedtaket fra sak 75/18 om å gjennomføre et 2 dagers styreseminar, gjennomføres etter 
Ryttertinget 2019. 
 
 

SAK 96/18  TOLL OG UTFORDRINGER VED INN- OG UTFØRSEL AV HEST  
Ref SAK 62/18 og 71/18. Arbeidsgruppen har jobbet ferdig og ga en sluttstatus med konkret 
forslag.  
 
Vedtak: 
NRYF skal fortsette å utstede tollpapirer og ATA Carnet for både egne medlemmer og ikke-
medlemmer. 
Selvskyldnerkausjonsordningen skal fortsatt tilbys ikke-medlemmer, men pålegges en avgift, 
stort kr. 500,- pr. skjema. 
Avgiften for selvskyldnerkausjon settes inn på en egen NRYF konto, slik at garantibeløpet 
etterhvert dekkes.  
FS ber administrasjonen om å informere om og innarbeide endringene. 
 
 

SAK 97/18  ÅPEN POST 
1. Partnerland samarbeid med Belgia. 
President Tore Sannum orienterte om en invitasjon som var kommet fra det Belgiske forbundet om å 
være med på et "Partnerland" samarbeid, for å utveksle kompetanse og erfaringer. 
 
2. Vedr anlegg ved styremedlem Sissel Haugslien: 
NRYF Krafttak for ridebanebunner - 2. tildeling 2018 er gjennomgått, 21 søknader har kommet inn. 
Siste gjennomgang og beslutning gjennomføres i Anleggsutvalget 17/12-18. 
 
Informasjon om anleggsbygging er samlet. Gjennomgås og systematiseres i forhold til basisanlegg og 
hovedanlegg-standarden. 
 
3. Fastsatte møtedatoer for FS møter frem til Ryttertinget 2019: 
Tirsdag 22. januar kl 15-19, Ullevål stadion 
Torsdag 28. februar kl 15-19, Ullevål stadion 
Tirsdag 19. mars kl 15-19, Ullevål stadion 
Fredag 5. april kl 17-19, Arena Thon hotell Lillestrøm (i forkant av Årskonferanse og Rytterting) 
 


