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Members of:  NIF, EEF, FEI  

Møteprotokoll 
 
Fra: FS møte 
Nr/år/dato: 2/2019/28.02 
Tilstede: Tore Sannum, Arne Falbach, Heidi Nässelqvist, Jan Fredrik Furøy, Ingvild Østli, Elsa Klakegg, Hallgeir 
Oftedal, Totto Hartmann, Ellen Dehn Arvesen  
Sekretær: Ellen Damhaug Scheel 
Andre til stede: Kirsten Arnesen under Sak 12/19, konst Utv.sjef Tine Fossing og prosjektleder HorsePro Helge 
Skjønberg under Sak 13/19, Kjell Myhre under Sak 14/19, revisor Otter Brødholt, Økonomisjef Mesud Burzic, 
Sportssjef Nina Johnsen, konst Utviklingssjef Tine Fossing, Info.sjef Geir Dalhus under sakene 15/19 og 16/19 
Meldt forfall: Sissel Haugslien 
Ellen Dehn Arvesen deltok på møtet frem til kl 17.00. Hun var ikke tilstede fra Sak 16/19 og til møteslutt. 
Fravær: Thora Nyhagen 
Protokollen fordelt til, utenom til deltagerne/medlemmene: Kontrollkomiteen, publisert på rytter.no 
Saksnr./år: 11-23/19  

  

President Tore Sannum ønsket velkommen og spurte om noen hadde innvendinger til innkallingen.  
Det var ingen innvendinger. 
 

SAK 11/19 GODKJENNING AV PROTOKOLL  
Protokoll fra FS møte nr 1/19. Tidligere godkjent pr. mail. En presisering av punkt 5/19, setningen: 
«men uten presidentens medvirkning» skal utgå, da punktet omhandler styrehonorar til hele 
forbundsstyret og ikke bare president.  

SAK 12/19  NRYF TRENERUTDANNING   
Utdanningskonsulent Kirsten Arnesen orienterte om NRYF trenerutdanning. Den er basert på NIF 
trenerutdanningsløype. Det ligger mye informasjon på rytter.no under fanen 
utdanning/trenerutdanning. 
 
Vedtak: 
 FS tok presentasjonen til orientering, men påpekte muligheten for å vurdere opptakskrav, spesielt 
vedrørende lavere krav om å ha elever i trening for å bli tatt opp i trenerutdanningen. 

SAK 13/19  HORSEPRO STATUS  
HorsePro konsulent Helge Skjønberg presenterte forslag om videre drift av stevnesystemer, spesielt ift 
stevneinvitasjon.  
Det ble diskutert prinsipielt om NRYF skal eie eller leie IT løsninger for stevneplanlegging og 
gjennomføring. 
 
Vedtak:  
FS er enig i administrasjonens forslag om å sjekke ut videre muligheter for å leie IT system, i forbindelse 
med stevnesystem. Et fullstendig forslag med kostnadsoverslag presenteres på senere FS møte, men 
senest i april 2019. 

SAK 14/19  ÅRSKONFERANSEN OG RYTTERTING 2019 STATUS 
Utviklingssjef Kjell Myhre presenterte fullstendig program og kostnadsramme for årskonferansen og 
etterfølgende aktiviteter. Hovedtema er Klubben min og klubbutvikling. 
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Vedtak:  
FS tar presentasjonen til etterretning.  
  

SAK 15/19  REGNSKAP 2018  
Økonomisjef Mesud Burzic og revisor Otter Brødholt presenterte revidert regnskap for 2018. 
 
Vedtak:  
FS berømmet administrasjonen for god kostnadsstyring. Det ble uttrykt bekymring for fallende 
inntekter, som medfører redusert aktivitetsnivå.  
Forutsatt at periodisering av påbegynte prosjekter er riktig ført, ble regnskapet for 2018 vedtatt.  
 

SAK 16/19  BUDSJETTFORSLAG 2019-2020 
GS og øvrig administrativ ledergruppe la frem forslag til Budsjett 2019-2020, etter tidligere 
presentasjoner for FS og ihht vedtak i SAK 4/19.  
FS signalisere viktigheten av økte inntekter, for å opprettholde aktivitetsnivået. Inntektene ble økt 
med 1,0 mkr per år i budsjettperioden. Kostnadene for aktiviteter ble økt med 0,7 mrk per år i 
budsjettperioden. Dette vil gi et årsresultat på 0,35 mkr som gir en driftsmargin på ca 10%. 
  
Vedtak:  
Det reviderte budsjettet for 2019-2020 ble vedtatt. 
 

SAK 17/19  AVTALE NORSK ISLANDSHESTFORENING (NIHF)  
Styremedlem Hallgeir Oftedal la frem et forslag til rammeavtale mellom NRYF og NIHF. FS påpekte 
vedr pkt 2 i rammeavtalen, at NIHF må innstille grenutvalg ihht NRYF prosess ved opprettelse av 
grenutvalg. 
 
Vedtak:  
FS samtykket i forslaget til rammeavtale, forutsatt at opprettelse av grenutvalg i NIHF skjer ihht NRYF 
krav til prosess. 
 
 

SAK 18/19 RYTTERPOLITISK DOKUMENT 2019-2023  
President Tore Sannum orienterte om prosessen vedrørende høringer ifm RPD 2019-2023. FS for øvrig 
ønsket å få samtlige høringssvar til gjennomsyn. 
 
Vedtak:  
Høringssvarene sendes til alle i FS. 
 

 
SAK 19/19  HONORAR FORBUNDSSTYRET  

Basert på tidligere vedtak på Ryttertinget og i FS, samt i innstillingen til organisasjonsutvalget, ble 
følgende diskutert:  

1. Er det Ryttertinget som skal vedta eventuelle honorar til FS-medlemmer? 
2. Hvem skal ha honorar og størrelsen på honoraret? 

Visepresident Ingvild Østli og president Tore Sannum erklærte seg inhabile ved 
behandlingen av pkt 2, og forlot møtelokalet.  
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Vedtak:  
Den til enhver tid valgte president gis et honorar på NOK 150.000 årlig. Honoraret innarbeides i 
budsjettet og indeksreguleres første gang 01.01.20, med grunnlag i SSB sin konsumprisindeks for varer 
og tjenester. 
 
Øvrige styremedlemmer tilstås ikke honorar, men kan kompenseres for tapt arbeidsfortjeneste i 
samsvar med NRYFs lov § 12. 
 
Det vises for øvrig til ryttertingets vedtak i 2017 hvor det åpnes for honorar til president. 
 

  
SAK 20/19 INNSTILLING MEDLEMMER TIL VALGKOMITEEN. 

President Tore Sannum foreslo at visepresident/president og ett FS medlem innstiller til FS vedrørende 
medlemmer til valgkomitèen, avhengig av hvem som står på valg. Hvis president er på valg, er det 
visepresident som innstiller sammen med et styremedlem, og motsatt.  
 
Vedtak:  
Visepresident Ingvild Østli og styremedlem Jan Fredrik Furøy har ansvaret for å legge frem forslag til 
medlemmer i valgkomiteen for 2019-2020, senest på FS møtet 5. april 2019. 
 
 

SAK 21/19  ORIENTERINGSSAKER 
a. Høringssvar NIF langtidsplan   

Visepresident Ingvild Østli henviste til høringssvar fra NRYF, som lå vedlagt innkallingen til FS 
møtet, vedrørende NIFs langtidsplan.  
Det ble deretter diskutert hvem som bør signere høringer til NIF. 
 
Vedtak: FS besluttet at president eller visepresident signerer høringssvar, sammen med 
generalsekretær. 
 

b. NIF Idrettstinget 2019 
Visepresident Ingvild Østli ønsket å klarlegge hvem som stiller på årets Idrettsting i NIF og med 
evt hvilket mandat. NRYF har rett til to stemmeberettigede representanter. 
 
Vedtak: President og visepresident stiller på vegne av FS med stemmerett og generalsekretær 
stiller på vegne av administrasjonen. NRYFs delegater i Idrettstinget stiller med åpent mandat, 
men skal orientere FS om saker som vurderes å ha allmenn interesse. 
 

c. Info fra admin  
Ansatterepresentant Heidi Nässelqvist og GS Ellen Damhaug Scheel orienterte om stor 
aktivitet, både i sporten og på klubbsiden. Det har vært/skal være samlinger bl.a. innenfor 
kjøring, dressur, feltritt og sprang. 
Det har vært gjennomført to work-shoper de siste månedene, i administrasjonen. Dette for å 
styrke samholdet ved å fokusere på verdier og holdninger. 
 
 

SAK 22/19  ÅPEN POST 

i. Det ble stilt spørsmål om hvem som kan forplikte forbundsstyret ved avtaleinngåelse og 

informasjonsprosess rundt dette. Dette pkt tas opp på senere FS møte. 
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ii. President Tore Sannum tok opp eventuell endring av Hederstegnstatutter, for å ha mulighet til å 

hedre personer som ikke dekkes av dagens statutter, men som har gjort mye for norsk ryttersport. 

Hederstegnkomiteen fikk i oppdrag å vurdere statutter og/eller foreslå en tilleggsutmerkelse (ref. 

sak 2/19). Det er i vedtaket ikke fastsatt noen frist for dette. 

FS kan selv beslutte om de ønsker å gi en ekstra utmerkelse utover Hederstegn, dersom de ser 

behov for det og før Hederstegnkomiteen presenterer sitt forslag. 

Vedtak:  

Hederstegnkomiteen kommer med et forslag på et FS-møte våren 2019 

iii. Styremedlem Totto Hartmann redegjorde fra sitt brev datert 15. feb. 2019 stilet til FS med kopi til 

GS, blant annet fra noen av hans erfaringer i FS sammenheng. 

 

SAK 23/19  FS TILTAKSLISTE  

Tiltakslisten til FS ble gjennomgått av presidenten. Prosjekt som er gjennomført skal ut av listen, men 

være tilgjengelig for en fullstendig oversikt, ved behov. GS, i egenskap av FS-sekretær, har ansvaret for 

oppdatering av listen. 


