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PROTOKOLL FS MØTE NR 4/20 - EKSTRAORDINÆRT 
Dato: Mandag 23. mars    
Sted: Teams 
Til stede: Tore Sannum, Ingvild Østli, Sissel Haugslien, Heidi Nässelqvist, Kari Heistad, Kaia Hegre, 
Ellen Dehn Arvesen, Jan Fredrik Furøy, Terje Rogne og Marianne Skille. 
Andre til stede: Beate Heieren Hundhammer 
Sekretær: Beate Heieren Hundhammer 
Meldt forfall: Arne Falbach 
Fravær:   
 

 
 
SAK 24/2020      GODKJENNING AV INNKALLING, SAKSLISTE, PROTOKOLL OG HABILITET 
v/president  
 
Vedtak: 

1. Forbundsstyret vedtar innkallingen og vedlagte saksliste 
2. Forbundsstyret vedtar protokollen fra FS møte nr 3/20 
3. Styret fant ingen av medlemmene inhabile i sakene som skulle behandles. 

 
 
SAK 25/2020     OPPDATERING OM CORONA-SITUASJONEN FOR NORGES RYTTERFORBUND 
v/generalsekretær  
Generalsekretær orienterte om hvordan de tiltakene som er iverksatt av regjeringen fører til stadig 
større konsekvenser for idretten.  Videre hvilke saker administrasjonen har fokus på, herunder 
prioriteringen av intern og ekstern kommunikasjonen. 
 
Vedtak: 

1. Forbundsstyret tok generalsekretærens orientering om corona-situasjonen til orientering. 
 
 
SAK 26/2020 ØKONOMISKE KONSEKVENSER FOR NRYF AV CORONA-SITUASJONEN  
v/generalsekretær 
 
Forbundsstyret fikk seg forelagt et estimert inntektstap for mars, april og mai 2020, og for 
inntektsstrømmen hittil i år og årsbudsjett, og over hvilke inntektsstrømmer som har direkte negativ 
konsekvens for vår økonomi dersom de uteblir (ingen tilsvarende motpost på utgiftssiden).  
 
Dersom sporten kommer i gang igjen om ikke altfor lang tid vil forhåpentligvis store deler av disse 
inntektene bli forskjøvet og komme senere på året. Skulle sporten bli satt på vent i en lengre periode, 
vil dette inntektstapet trolig bli svært dramatisk for NRYF, og forbundet vil måtte foreta drastiske 
kutt og endringer.  
 
Generalsekretæren understreket at det allerede nå er viktig å gjennomføre ulike innsparingstiltak, 
uavhengig av om NRYFs inntektstap blir moderat eller stort. Kostnaden ved å vente vil kunne føre til 
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enda tøffere kutt på lengre sikt, og vil gjøre NRYF dårligere rustet til raskt komme tilbake til normalen 
når corona-situasjonen er over. 
 
Likviditetssituasjonen er per dags dato tilfredsstillende.  
 
Forslag til vedtak:  

1. Forbundsstyret støtter de økonomiske vurderinger administrasjonen har gjort, og gir fullmakt 
til administrasjonen til å iverksette tiltak for å sikre NRYF økonomi og likviditet herunder 
permittering av ansatte.  

 
 
SAK 27/2020 ORIENTERING OM OL OG IOC  
v/president  
Presidenten orienterte om at NIF nå hadde besluttet og ikke sende utøvere til OL og Paralympics, selv 
om ikke IOC hadde gjort den endelige beslutningen om avlysning ennå. Presidenten sa at NRYF hadde 
støttet de vurderingene som hadde ledet frem til den beslutningen i de møtene vi har deltatt på. 
 
Forslag til vedtak: 

1. Forbundsstyret tok presidentens orientering om OL og IOC til orientering. 
 
 


