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PROTOKOLL FS MØTE NR 12/20 
Dato: Torsdag 20. august 
Sted: Thon hotell Storo 
Til stede: Tore Sannum, Ingvild Østli, Kari Heistad, Marianne Skille (vara), Turid Løken (vara for 
ansattes representant), Terje Rogne, Kaia Hegre, Jan Fredrik Furøy, Ellen Dehn Arvesen, Sissel 
Haugslien, Arne Falbach (vara). De seks sistnevnte deltok via Teams. 
Andre til stede: Beate Heieren Hundhammer, Nina Johnsen, Tine Skoftedalen Fossing, Kjell Myhre, 
Helge Skjønberg (prosjektleder Horsepro). 
Sekretær: Beate Heieren Hundhammer 
Meldt forfall: Heidi Nässelqvist (ansattes representant) 
 
 

 
 
SAK 57/2020      GODKJENNING AV INNKALLING, SAKSLISTE, PROTOKOLL OG HABILITET 
v/president  
 
Vedtak: 

1. Forbundsstyret vedtok innkallingen og vedlagte saksliste. 
2. Forbundsstyret vedtok protokollen fra FS møte nr 11/20 
3. Turid Løken mente seg inhabil i sak 63/2020. Forbundsstyret sa seg enig i dette, og erklærte 

Løken inhabil i nevnte sak. For øvrig fant styret ingen av medlemmene inhabile i sakene som 
skulle behandles. 
 

 
SAK 58/2020     REGNSKAP pr 30. JUNI  
v/generalsekretær  
 
Regnskap pr. 30.6.2020 viser et overskudd på 10,4 millioner etter netto finanskostnader. Det er en 
forbedring på 21% i forhold til samme periode 2019. Det er svært gledelig at det til tross for store 
utfordringer i forbindelse med koronasituasjonen allikevel har vært mulig å opprettholde en såpass 
stor sportslig aktivitet som driftsinntektene viser.  
 
At regnskapet første halvår viser et forbedret resultat på omtrent 1,8 millioner samtidig som det er 
foretatt sparetiltak må sees i sammenheng med at overføringene fra Kulturdepartementet 
(spillemidlene) via NIF er øremerkede midler (post 2 og 3).  
 
Kulturdepartementet har for øvrig sagt at ubrukte midler for 2020 ikke vil bli krevd tilbake, men det 
er ikke klart om eventuelle ubrukte midler grunnet redusert aktivitet vil resultere i lavere 
overføringer i 2021. 
 
Vedtak: 
1. Styret er tilfreds med resultatet og tar regnskapet pr. 30.6. til orientering. 
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SAK 59/2020    OPPDATERT LOV FOR NRYF I SAMSVAR MED NIFs LOVNORM 
v/seniorrådgiver Kjell Myhre 
 
På idrettstinget 2019 ble det foretatt endring av NIFs lov/lovnorm. Det innebærer at NRYF må 
oppdatere sine lover i tråd med NIFs lovnorm for særforbund. Denne oppdateringen krever ikke 
behandling på ryttertinget, men behandles av forbundsstyret. 
 
Endringene består hovedsakelig av språklige presiseringer, oppdeling/sammenslåing av tidligere 
paragrafer og justering av overskrifter. Det er få prinsipielle endringer. 
 
Vedtak: 

1. Forbundsstyret vedtok forslag til oppdatert lov for NRYF av 20. august 2020. 
 
 
SAK 60/2020    BANKBYTTE FOR IDRETTENS KONSERNKONTOSYSTEM               
v/generalsekretær 
 
Idrettens konsernkontosystem skifter bank fra DNB til SpareBank 1 Østlandet (SB1). Norges 
idrettsforbund (NIF) har i dag samarbeidsavtale med SB1 og som et ledd i videre samarbeid velger de 
å skifte bankforbindelse for konsernkontosystemet.  
 
NIF sin juridiske avdeling har kvalitetssikret konsernkontoavtalen og deltageravtalen.  
 
Administrasjonen ser det ikke som noe alternativ å stå utenfor idrettens konsernkontosystem, og 
anbefaler styret å slutte seg til bankbytte. 
 
Vedtak: 

1. Styret i Norges Rytterforbund er kjent med innholdet i avtale om konsernkontosystem mellom 
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité og SpareBank1 Østlandet. Styret 
vedtar med dette deltakelse i nevnte konsernkontosystem med de forpliktelser som følger av 
dette, herunder aksept av solidaransvar.  

2. Styret vedtar at Norges Rytterforbund er solidarisk ansvarlig med Norges Idrettsforbund og 
olympiske og paralympiske komité (NIF) som hovedkontoinnehaver, og de øvrige deltakende 
selskap, for rett oppfyllelse av alle forpliktelser som måtte oppstå under 
konsernkontosystemet.  

3. Styret gir generalsekretær fullmakt til å skrive under deltakererklæringen. 
 
 
SAK 61/2020    RPD - STRATEGI «BÆREKRAFTIGE RIDEKLUBBER» - 2. GANGS BEHANDLING 
v/organisasjonssjef Tine Skoftedalen Hyssing 
 
Det vises til vedtak sak 51/2020 hvor strategien ble tatt til orientering, og at innspill på møtet skulle 
innarbeides og endelig forslag legges frem på neste møte. 
 
Endringer er inntatt i samsvar med forbundsstyrets innspill.  
 
Vedtak: 

1. Forbundsstyret vedtar forslag til strategi for «bærekraftige rideklubber» som en del av 
oppfølgingen av Rytterpolitisk dokument 2019-2023. 
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SAK 62/2020    STATUS NYTT STEVNEPLANLEGGINGSSYTEM  
v/prosjektleder Helge Skjønberg 
 
Forbundsstyret ble orientert om status for nytt stevneplanleggingssystem. 
 
Vedtak:  

1. Forbundsstyret tar redegjørelsen om status for nytt stevneplanleggingssystem til orientering. 
 
 
SAK 63/2020     KLAGE PÅ OPPNEVNELSE AV DRESSURDOMMERKOMITEEN    
v/ generalsekretær 
 
Turid Løken forlot møtet siden hun var erklært inhabil da hun som sportskoordinator for dressur har 
deltatt i valgprosessen til dressurdommer-komiteen, herunder intervju med aktuelle kandidater. 
  
Det vises til klage til forbundsstyret vedrørende oppnevning av dressurdommer-komiteen (DDK) og 
henstilling om at sportsutvalget dressur (SU-D) skal foreta oppnevningen av DDK på nytt.   
  
Forbundsstyret er av den oppfatning at valgprosessen er gjennomført i tråd med prosessbeskrivelsen 
for valg som er vedtatt på FS- møte nr. 3 i 2018 og som det henvises til i SU-Ds mandat. 
Prosessbeskrivelsen inneholder fremdriftsplan for valg og anbefaling vedrørende kartlegging av 
kandidater og intervjuprosesser. Innstillingen ble utarbeidet på bakgrunn av en åpen søknadsprosess 
og intervju av kandidater. 
  
For øvrig er det viktig å sørge for at utvalg som opprettes er bredt sammensatt med representanter 
som ivaretar ulike hensyn, herunder ulik kompetanse og erfaring, samt å ivareta kjønnsbalanse og 
spredning av geografisk tilhørighet så langt det er mulig. 
  
Vedtak: 
Forbundsstyret viser til mottatt klage vedrørende oppnevning av dressurdommer-komiteen (DDK) og 
henstilling om at sportsutvalget dressur foretar oppnevningen av DDK på nytt. Forbundsstyret tar ikke 
klagen og henstillingen til følge. 
 

 
SAK 64/2020    ÅRSMØTE I SØR-TRØNDELAG RYTTERKRETS 2020  
v/generalsekretær 
 
Styremedlem Kari Heistad har bedt om at årsmøtet i Sør-Trøndelag rytterkrets (STRYK) blir tatt opp i 
forbundsstyret, og at det vurderes om det er grunnlag for at forbundsstyret skal pålegge kretsen å 
avholde et ekstraordinært årsmøte ref. §18 første ledd bokstav b (NIFs lovnorm for idrettslag). 
Bakgrunnen for anmodningen er e-post og dokumenter tilsendt Heistad fra et avgått styremedlem i 
rytterkretsen. 
 
Heistad oversendte forespørselen til administrasjon 15. juni, men siden neste FS-møte allerede da 
var 18. juni blir saken lagt frem på dette møtet. 
 
STRYK avholdt årsmøte 12. mai med fysisk oppmøte, men møtet ble ikke sluttført da møtelokalet 
måtte stenge før alle saker var gjennom. Det fortsettende årsmøte ble avholdt 21. juni.  
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Det bør være en høy terskel for at forbundsstyret krever ekstraordinært årsmøte i en rytterkrets. Ved 
uenighet og konflikter bør kretsene i utgangpunktet selv komme frem til gode og samlende 
løsninger. 
 
Vedtak: 
Forbundsstyret tar avholdelse av årsmøtet i Sør-Trøndelag rytterkrets 2020 til orientering, og vil ikke 
kreve ekstraordinært årsmøte.  
 
 
SAK 65/2020    ORIENTERINGSSAKER  
v/generalsekretær 
a.        Rytterting 2021 – valgkomité 
b. Sport og stevner høsten 2020 
c. TK-møte høsten 2020 
 
 
SAK 66/2020    TILTAKSPLAN FOR FORBUNDSSTYRET  
 
Gjennomgang av tiltaksplanen.  
 
Vedtak: 
Forbundsstyret oppdaterte tiltaksplanen 
 
 
SAK 67/2020    ÅRSPLAN FOR FORBUNDSSTYRET  
 
Gjennomgang av oppdatert årsplan for Forbundsstyret.  
 
Vedtak:  

1. Forbundsstyret tok oppdatert årsplan til orientering. 
 
 
SAK 68/2020    ÅPEN POST 
 
 
 

 
 
 
 


