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Members of:  NIF, EEF, FEI  

PROTOKOLL FS MØTE NR 12/19  
Dato: Torsdag 5. desember    
Sted: Ullevål stadion, Oslo  
Tilstede: Tore Sannum, Ingvild Østli, Sissel Haugslien, Jan Fredrik Furøy, Heidi Nässelqvist, Kari 
Heistad, Terje Rogne, Marianne Skille, Kaia Hegre, Ellen Dehn Arvesen  
Andre tilstede: Beate Heieren Hundhammer, Kjell Myhre (under sak 90/19) 
Sekretær: Geir Andre Dalhus 
Meldt forfall:     
Fravær:   
 

 
 
SAK 88/19 GODKJENNING AV INNKALLING, SAKSLISTE, PROTOKOLL OG HABILITET 
V/President  
 
Vedtak: 

1. Forbundsstyret vedtok innkallingen og vedlagte saksliste 
2. Protokollen fra FS møte nr 11/19 ble godkjent 
3. Forbundsstyret fant ingen av medlemmene inhabile i sakene som skulle behandles. 

 
 
SAK 89/19 GJENNOMGANG AV STYREPORTALEN 
V/Konstituert generalsekretær 
 
Eventuelle spørsmål/utfordringer om styreportalen, stilles til informasjonssjefen i etterkant av 
forbundsstyremøtet.  
 
 
SAK 90/19 ANLEGGSSTRATEGI 2019 - 2023 
V/Styremedlem Sissel Haugslien og seniorrådgiver Kjell Myhre 
 
Anleggsstrategien ble presentert. Følgende innspill kom fra forbundsstyret: 

• Ønskelig med tydeligere forskjell på delmål/strategier/virkemidler 

• Gjør strategien forskjell på private og klubbeide anlegg? Dette bør tydeliggjøres i 
dokumentet 

• Prosessen ved Bjerke er et eksempel som bør følges  
 
Vedtak:  

1. Forbundsstyret vedtok anleggsstrategiplanen for 2019-2023, og gav sin tilslutning til 
prioritert handlingsplan for perioden 2019-2021. Administrasjonen får fullmakt til å endre 
dokumentet i tråd med de innspill som fremkommer i referatet. 

 
 
SAK 91/19 ØKONOMISKE RAPPORTERINGSMALER FOR 2020  
V/Generalsekretær og konstituert generalsekretær  
 
Saken ble utsatt.  

http://www.rytter.no/
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SAK 92/19 INNSTILLING SPORTSUTVALG 2020 
V/Konstituert generalsekretær 
 
Innstillingen ble gjennomgått. I tillegg ba forbundsstyret administrasjonen om å se på mandatet for 
sportsutvalgene.  
 
Vedtak:  

1. Forbundsstyret avventer å oppnevne sportsutvalg i Mounted Games. Forbundsstyret ber 
administrasjonen om å gjennomføre et møte med nåværende sportsutvalg og foreslåtte 
utvalg, for å avklare grenens forhold til KR I og gjennomgang av praksis i forbindelse med 
påmelding til internasjonale stevner.  

2. Forbundsstyret vedtok de resterende sportsutvalgenes innstilling til nye SU-medlemmer. De 
grenene som trenger påfyll av medlemmer må ha dette klart, så raskt som mulig og senest 
januar 2020. Forbundsstyret delegerer ansvaret til administrasjonen for å godkjenne 
medlemmer til de SU som mangler. For de SU som mangler leder, vil FS vedta innstillingen på 
møtet i januar.  

3. Forbundsstyret ber administrasjonen om å ta kontakt med Norsk Islandshestforening, for å få 
et forslag til sportsutvalg, som presenteres på møtet i januar.  

 
 
SAK 93/19 OPPFØLGING FRA TK MØTET 13.10.19 
V/Generalsekretær og konstituert generalsekretær  
 
Konstituert generalsekretær innledet til saken.  
 

a. Sak 2/19: § 116 Habilitet 
Innstilling til forbundsstyret fra TK møtet: 

1. Gjeldende tekst beholdes med de små justeringene som er nevnt i vedtaket.  
2. Nytt siste ledd i § 116.1: «For interne klubbstevner skal hovedregelen i pkt 1 håndheves så 

langt det passer.» 
 
Vedtak: 

1. Forbundsstyret støttet teksten TK møtet foreslo 
2. Forbundsstyret vedtok nytt siste ledd i 116.1 med følgende endring: «For interne klubbstevner 

skal hovedregelen i pkt 1 håndheves så langt det er mulig.» 
 

b. Sak 4/19: § 123 Hester og ponnier, pkt. 1. Hest og ponni 
Administrasjonen følger opp sportsutvalgene videre i forhold til konklusjonen under TK møtet.  
 

c. Sak 5/19: § 130 Rytteres deltagelse i stevner, pkt. 3. Representasjonsklubb  
Innstilling til forbundsstyret fra TK møtet:  
Klubbskifte kan fritt skje i perioden 01.11 – 01.03. Klubbene selv behandler dette i MinIdrett. 
Karenstiden på 30 dager før mesterskap videreføres. Utenom den frie perioden kan NRYFs 
administrasjon fortsatt gjennomføre overgang hvis rytteren kan dokumentere en reell flytting i hht 
kravene i § 130.3.d. Ved andre særlige grunner må det fortsatt søkes om dispensasjon fra TKr.  Trer i 
kraft fra når FS-bestemmer.  
 
Vedtak: 

1. Forbundsstyret slutter seg til det som står i referatet fra TK møtet og ber administrasjonen 
følge opp dette videre. Trer i kraft med umiddelbar virkning. 
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Sak 8/19: § 147 Plassering og premiering 
Innspill til forbundsstyret fra TK møtet:  
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).  
 
Vedtak: 

1. 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.   

 
d. Sak 9/19: § 150: Generelle bestemmelser for Norgesmesterskap, pkt. 3 og 5 

Innstilling til forbundsstyret fra TK møtet:  
Det gjøres ingen endringer i KR om deltakelse i mesterskap. nå. Dette er et spørsmål om policy som 
FS må avgjøre. 
 
Vedtak: 

1. Forbundsstyret vedtok følgende: «Det gjøres ingen endringer i KR om deltakelse i 
mesterskap» 

 
e. Sak 13/19: § KR I Tillegg 5.1.6 – Aldersgrense for teknisk personell og kurslærere 

Fra TK møtet:  
- Aldersgrensen for TP på 72 år beholdes.  
- Aldersgrensen for kurslærere er den samme som for TP.  

 
Innstilling til forbundsstyret fra TK møtet: Dersom aldersgrensen skal endres, må det utarbeides et 
dokument om kost/nytte. Det anbefales i så fall at FS oppnevner et utvalg på tvers av grenene.  
 
Vedtak:  

1. Forbundsstyret slutter seg til TK møtets beslutning om aldersgrense 
 
 
SAK 94/19 REINING 
V/Generalsekretær og konstituert generalsekretær  
 
Administrasjonen anbefaler at vi fortsetter samarbeidsformen vi har i dag, og at man tar en 
gjennomgang av hva som skal til for å være en gren i NRYF, i forbindelse med pågående 
organisasjonsprosjekt. 
 
Vedtak: 

1. Forbundsstyret gav sin tilslutning til administrasjonens anbefaling 
 
 
SAK 95/19 MARKEDSBESTEMMELSER FOR NRYF 
V/Generalsekretær og konstituert generalsekretær  
 
Forslag til videre prosess: 
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1. Generalsekretæren tar kontakt med ressurser i NIF for å få innspill på 
markedsbestemmelsene. Deretter legges markedsbestemmelsene frem for forbundsstyret 
på ny. 

2. Etter ny behandling i FS sendes dokumentet ut på høring til SU  
 
Vedtak: 

1. Forbundsstyret gav sin tilslutning til videre prosess 
 
 
SAK 96/19 ETISKE RETNINGSLINJER 
V/Generalsekretær og konstituert generalsekretær  
 
Forslag fra administrasjonen:  

1. Forbundsstyret vedtar de fremlagte forslagene som etiske retningslinjer for Norges 
Rytterforbund fra 01.01.2020. Dette skal implementeres og tas i bruk i løpet av andre kvartal 
2020.  

2. Med retningslinjene for forbundsstyret som mal, utarbeides det en egen for kretsstyrene i 
Norges Rytterforbund. Frist andre kvartal 2020.   

3. Det utarbeides også en enklere mal som kan benyttes av klubbene  
4. Retningslinjene vil ligge tilgjengelig på rytter.no. 

 
Vedtak: 

1. Forbundsstyret vedtok dokumentet etiske retningslinjer for NRYF, med de endringer som 
forekom under møtet.  

2. Dokumentet sendes alle sentralt tillitsvalgte med mulighet for innspill. Dersom det kommer 
inn forslag til endringer, legges disse frem for forbundsstyret i januar. 

 
 
SAK 97/19 INTERN BEREDSKAPSPLAN 
V/Konstituert generalsekretær 
 
Saken ble utsatt. 
 
 
SAK 98/19 MØTEPLAN FS 2020 
V/Generalsekretær  

 
Alle dager torsdag 15-19 med to unntak 
10. januar 2020 OBS! Fredag 
14. februar 2020 OBS! Fredag Norwegian Horse Festival 
26. mars 2020  
14. mai 2020 
18. juni 2020 
20. august 2020 
1. oktober 2020 
12. november 2020 
17. desember 2020 
 
Vedtak: 

1. Forbundsstyret vedtok forslag til møteplan for FS 2020.  
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SAK 99/19 NORWEGIAN HORSE FESTIVAL 2020 
V/Konstituert generalsekretær 
Norwegian Horse Festival arrangeres 13.-16. februar 2020 i Norges Varemesse. 

 
Vedtak:  

1. Administrasjonen ved generalsekretær følger opp hvordan NRYF best mulig skal benytte 
Norwegian Horse Festival 2020 som arena for markedsføring av vår aktivitet.  
 

SAK 100/19 ORIENTERINGSSAKER 
a. Forvaltningsordningen NIF 
b. Ledermøte NIF  
c. General Assembly FEI  
d. Kompetansehelga (forventninger til FS fra adm.) 
e. Nordisk møte 
f. Gjelsten Stipendet 
g. Innstilling krafttakmidlene 2. halvår 2019  

 
 
SAK 101/19 TILTAKSPLAN FOR FS 
V/President  
 
Gjennomgang av tiltaksplanen.  
 
Forslag til vedtak: 

1. Forbundsstyret oppdaterte tiltaksplanen  
 
 
SAK 102/19 ÅPEN POST 
 
Ingen saker. 

 
 
 
 
 
 
 


