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PROTOKOLL FS MØTE NR 2/20 
Dato: Fredag 14. februar    
Sted: Thon Hotel Arena, Lillestrøm  
Tilstede: Tore Sannum, Ingvild Østli, Sissel Haugslien, Heidi Nässelqvist, Kari Heistad, Terje Rogne,  
Kaia Hegre, Ellen Dehn Arvesen, Arne Falbech. 
Andre tilstede: Beate Heieren Hundhammer, Mesud Burzic (under sak /20) 
Sekretær: Beate Heieren Hundhammer 
Meldt forfall: Jan Fredrik Furøy, Marianne Skille 
Fravær:   
 

 
 
SAK 9/2020      GODKJENNING AV INNKALLING, SAKSLISTE, PROTOKOLL OG HABILITET 
v/president  
 
Vedtak: 

1. Forbundsstyret vedtok innkallingen og vedlagte saksliste. Det bes om at alle sakspapirer 
sendes styret innen én uke før styremøte. 

2. Protokollen fra FS møte nr 1/20 ble godkjent. 
3. Forbundsstyret fant ingen av medlemmene inhabile i sakene som skulle behandles. 

 
 
SAK 10/2020     FORELØPIG RESULTATREGNSKAP 2019 
v/økonomisjef 
Foreløpig resultatregnskap 2019 viser et resultat nært budsjett vedtatt på Ryttertinget 2019. Endelig 
regnskap vil legges frem for forbundsstyret 14. mai 2020. 
 
Vedtak: 

1. Forbundsstyret tar foreløpig resultatregnskap for 2019 til orientering. 
 
 
SAK 11/2020     OPPNEVNING AV SPORTSUTVALG – OPPFØLGING SAK 92/19 
v/generalsekretær 
 
Det vises til sak 92/19 Oppnevning av sportsutvalg hvor valg til ledervervet i SU-Feltritt, og 
oppnevning av SU-Mounted Games og SU-Islandshest ble utsatt. Administrasjonen har nå funnet en 
kandidat til ledervervet i SU-Feltritt, og har også fremmet forslag på sammensetning av de nevnte 
utvalg. 
 
Vedtak:  

1. Forbundsstyret vedtar administrasjonens innstilling på nye sportsutvalg for Mounted Games 
og Islandshest, og oppnevning av leder for Feltritt.  
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SAK 12/2020     UNGDOMSIDRETTSBESTEMMELSER  
v/generalsekretær   
 
Det vises til bestemmelser og retningslinjer for ungdomsidrett - 
www.idrettsforbundet.no/tema/ungdomsidrett.   
Det vises også til rapportering av Post 2 og Post 3-midler 2019, hvor NRYF er ett av særforbundene 
som mangler formelt vedtak vedrørende ungdomsidrett, noe vi er forpliktet til.  
 
Vedtak: 

1. Forbundsstyret vedtar at NRYF skal følge NIFs retningslinjer for ungdomsidrett, og ber 
administrasjonen å definere hva dette betyr i vår idrett. Administrasjonen kommer tilbake 
med forslag til forbundsstyret høsten 2020. 

 
 
SAK 13/2020     KRAFTTAK FOR RIDEBANEBUNN – SØKNADSKRITERIER FOR 2020  
v/styremedlem Sissel Haugslien og generalsekretær 
 
Det vises til NRYFs tilskuddsordning – «Krafttak for ridebanebunn». 
 
På bakgrunn av erfaring med søknader fra klubbene de to siste årene og for å bidra til en mer 
forutsigbar og håndterbar søknadsprosess, foreslås det at følgende to kulepunkt tas inn i 
søknadskriteriene for «Krafttakmidler 2020»: 

• Det kan kun søkes om støtte til én bane per søknadsrunde. 

• Det forutsettes at alle søkere har fått en ridebanebunnfaglig vurdering av banen det søkes    
om støtte til, og at denne vedlegges søknaden. 

 
Vedtak: 

1. Søknadskriteriene for «Krafttakmidler 2020» vedtas i tråd med foreslåtte endringer. 
 
 
SAK 14/2020     FASTSETTELSE AV DATO OG STED FOR RYTTERTINGET 2021 
v/generalsekretær  
 
Ryttertinget, Norges Rytterforbunds høyeste myndighet, avholdes annet hvert år, og ble sist avholdt i 
2019.  Administrasjonen foreslår at Ryttertinget i 2021 avholdes helgen 9. – 11. april på Thon Hotel 
Arena. 
 
Vedtak: 

1. Forbundsstyret vedtok at Ryttertinget avholdes helgen 9.- 11. april 2021 på Thon Hotel Arena. 
 
 
SAK 15/2020  OPPNEVNING OG MANDAT UTVALG FOR Å FOBEREDE SAKER TIL RYTTERTINGET 2021 
v/generalsekretær 
 
Arbeidsutvalget foreslår at det nedsettes et utvalg som består av AU og seniorrådgiver Kjell Myhre 
som skal forberede saker til Ryttertinget 2021.  
 
Administrasjonen foreslår følgende mandat:  
«Utvalget forbereder saker i forkant av Ryttertinget 2021, og bes spesielt se på behov for endringer i 
organisasjonen som krever behandling på Ryttertinget i forhold til struktur, utvalg/komiteer, 
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mandater, valg, budsjettering, samt stemmerett og representasjon på Ryttertinget. Dersom det er 
behov for lovendringer bes utvalget komme med forslag på dette.  
 
Resultatet av utvalgets arbeid legges frem for forbundsstyret som utgangspunkt for en innstilling 
overfor Ryttertinget 2021.» 
 
Vedtak: 

1. Forbundsstyret nedsetter et utvalg som skal forberede saker til Ryttertinget 2021, og slutter 
seg til administrasjonens forslag til mandat og sammensetning. 

 
 
SAK 16/2020     OPPNEVNING MEKLERE 2020 
v/styremedlem Ellen Dehn Arvesen og generalsekretær  
 
I medhold av KR I Tillegg 9 pkt. 3 skal Forbundsstyret oppnevne mekler for ett år av gangen etter 
innstilling fra administrasjonen.  Det foreslås at styremedlemmene Terje Rogne og Ellen Dehn 
Arvesen oppnevnes som meklere i 2020.   
 
Spørsmål rundt forholdet om å oppnevne meklere som er medlem av Forbundsstyret ble reist og 
drøftet. 
 
Vedtak:   

1. Terje Rogne og Ellen Dehn Arvesen oppnevnes som meklere i 2020. 
 
 
SAK 17/2020     FORBUNDSSTYRETS REPRESENTASJONSKALENDER  
v/Forbundsstyret  
 
Administrasjonen la frem oversikt over NM 2020, og ba styret selv fordele hvem som skulle være 
representert på hvilke NM. 
 
Vedtak:  

1. Forbundsstyret fordelte de NM som er berammet i 2020. 
 
 
SAK 18/2020     ORIENTERINGSSAKER 
v/generalsekretær 
 
a. Tildeling spillemidler 2020 
b. Endring FEI ponnimåling 
c. rytter.no 
d. Kompetansehelgen 2021 
 
 
SAK 19/2020     TILTAKSPLAN FOR FS 
v/president  
 
Gjennomgang av tiltaksplanen.  
 
Vedtak: 

1. Forbundsstyret oppdaterte tiltaksplanen  
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Sak 20/2020     ÅRSPLAN FOR FORBUNDSSTYRET  
v/generalsekretær 
 
Gjennomgang av oppdatert årsplan for Forbundsstyret. 
 
Vedtak:  

1. Forbundsstyret tok oppdatert årsplan til orientering. 
 
 
SAK 21/2020     ÅPEN POST 
 
Generalsekretær ble bedt om å gjennomgå rutiner for hvordan styret følger opp sin tiltaksliste på 
best mulig måte, samt etablere rutiner for å følge opp vedtak i saker som ikke er sluttbehandlet av 
Forbundsstyret. 

 
 
 
 
 
 
 


