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

 
SAK 35/18 GODKJENNING AV PROTOKOLL 
Protokoll fra FS møte nr 4/18. Tidligere godkjent pr mail og bekreftet under dette møtet. 

 
SAK 36/18 ØKONOMI  
Økonomisjef Mesud Burzic la frem regnskapet pr april 2018. Resultatmessig ligger regnskapet godt ann ift 
budsjett. Men det er dog et akkumulert tap på salgsinntekter, som i hovedsak skyldes lavere annonsesalg, i 
tillegg til fallende salg av kursmateriell.  
 
Vedtak: 
FS ønsker at admin igangsetter tiltak for å endre den negative salgsutviklingen, eventuelt prognostiserer 
eventuelt tap og synliggjør hvordan dette skal dekkes. Dette presenteres på neste FS møte. 
Ellers tas regnskapet til etterretning. 

SAK 37/18 HOLDNINGER I RYTTERSPORTEN OG SANKSJONSMULIGHETER   
Ref Sak 23/18 og 29/18. Styremedlem Jan Fredrik Furøy har ledet en hurtigarbeidende gruppe, bestående av 
styremedlem Ellen Dehn Arvesen og sportssjef Nina Johnsen, med Torunn Knævelsrud som ressursperson, som 
skulle kartlegge utfordringer og vurdere dagens sanksjonsmuligheter for deretter foreslå eventuelle endringer. 
Gruppen kom frem til at teknisk personell kan trenge mer opplæring og støtte i å bruke de muligheter som 
ligger i KR1. De mener videre at dette bør tas med i RPD gruppen innenfor Organisasjon/Kompetanse.  
 
Vedtak: 
Sak 23/18 videreføres i RPD/Organisasjon/Kompetanse med fokus på grunnleggende opplæring av teknisk 
personell i bruk av KR1 og hvilke sanksjoner og reaksjonsformer som finnes. 
 
SAK 38/18 SPONSORAVTALE SKOIES 
GS Ellen Damhaug Scheel gikk gjennom samarbeidsavtalen med Skoies, som ny leverandør av landslagsutstyr 
til NRYF. Alle grenutvalg og landslagsutøvere er informert om at NRYF sentralt dekker kostnad til en basispakke 
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(individuelt pr gren), regnet om til NOK 1000/utøver, ref vedtak i Sak 32/18 pkt c.  
Det er utviklet retningslinjer for bruk av landslagstøy, som legges ved enhver utøverkontrakt. Det vil utvikles 
en egen supporterkolleksjon, som foreldre, foresatte og andre kan kjøpe via Skoies. Informasjon om dette vil 
legges ut på rytter.no når det er klart. 
GS oppfordret FS å henvise til sportsavdelingen eller aktuelt grenutvalg, dersom de får spørsmål vedrørende 
landslagsutstyr. 

SAK 39/18 NIF LEDERMØTE 25. OG 26.MAI 
Det ble generelt diskutert hvilket mandat en representant for forbundsstyret har, når man stiller i møter både 
nasjonalt og internasjonalt, på vegne av NRYF. 
 
Vedtak: 
Den som representerer NRYF, fra forbundsstyret, har til enhver tid nødvendig fullmakt. 
Det ligger i fullmakten at representanten, etter beste evne, representerer NRYF.  

 
SAK 40/18 STATUS OG FREMDRIFT I SPONSORARBEIDET 
Ref vedtaket i sak 6/18 der varamedlem Arne Falbach fikk ansvaret i forbundsstyret, vedrørende å øke 
sportens inntekter.  
Arne Falbach redegjorde på dagens møte for status så langt og uttrykte bekymring, da han opplever 
utfordringer med dette. Det ble foreslått å etablere et «markedsutvalg». 
 
Vedtak:  
Arne Falbach og Ellen Damhaug Scheel skal utrede en arbeidsmodell for sponsorarbeid, inkludert forslag for 
medlemmer i et «markedsutvalg», til neste FS møte i juni. 

 
SAK 41/18 ORIENTERINGSSAKER 
a. Stevnesystemansvarlig Jorun Reikvam orienterte om status overgang Equipe. Det fungerer bra og ingen 

store utfordringer er meldt. Det er fortløpende oppfølging og opplæring av stevnearrangører, i alle kretser. 
b. Breddekonsulent Tine S. Fossing orienterte om samarbeidsprosjektet, Ungdomssamling 2018, med Det 

Norske Travselskap (DNT). Hovedmålet med prosjektet er å ha hest i fokus og øke kompetansen generelt 
om hest og hestehold. Samlingen vil være på Norsk Hestesenter til høsten med ca 40 ungdommer samlet. 

c. Visepresident Ingvild Østli skal på neste FS møte, gi en konkret redegjørelse vedr Organisasjonsutvalgets 
innstillinger til videre prosess. Da er 3. møte og foreløpig siste møte i utvalget, gjennomført. 

d. GS Ellen Damhaug Scheel ga en kort statusrapport fra admin og nevnte følgende: 
i. 14/6 har GS og tillitsvalgt blitt enig med ekstern konsulent om å ha heldags workshop med admin. 

Denne dagen skal brukes til å forbedre arbeidsmiljø, kommunikasjon og samhold i admin.  
ii. Det er gledelig at våre aktivitetstall (antall medlemmer som er direkte involvert i arrangement, 

stevner, kurs og annet) har økt fra 2016 til 2017 med over 9%. Dette kan, etter dagens 
tildelingsregler i NIF, resultere i høyere tilskudd fra NIF på sikt. 

iii. Siden februar 2018 har vi hatt over 50 presseoppslag i media over hele landet, basert på 
pressemeldinger og direkte kontakt, fra vår Info.avd. Dette viser at satsningen på lokale 
presseoppslag er viktig, med lokale ryttere i fokus. Dette bør også påvirke klubber positivt, landet 
rundt. 

iv. Ref Sak 24/18 revidert mandat grenutvalg, der OL grenene (sprang, dressur, feltritt og para 
dressur) ble endret. Admin har nå tilpasset samme revidering til de øvrige grenene og nytt mandat 
sendes ut til disse grenutvalgene, inkludert prosess-skriv. 
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SAK 42/18 RYTTERPOLITISK DOKUMENT 2019-2023 (RPD 2019-2023) 
Gruppeleder Ellen Dehn Arvesen ga en statusrapport for RPD gruppen Toppsport. 
 
 
SAK 43/18 ÅPEN POST 
President Tore Sannum tok opp viktigheten av å fokusere på gode holdninger, gjensidig respekt og ikke minst 
lik praksis uansett gren, arrangement eller lokal tilhørighet. Det bør jobbes videre med holdninger generelt i 
hele vårt miljø, noe FS skal fokusere på fremover, ref også Sak 37/18. 
 
Tore Sannum oppfordret FS om å igangsette valgkomiteen i NRYF, slik at de kan begynne kartlegging og 
sammensetning, til valget på Ryttertinget i begynnelsen av april 2019. Tore Sannum tar kontakt med 
valgkomiteens leder Kjersti Fotland så raskt som mulig, vedrørende den formelle igangsettelsen. 
 
Neste FS møte (torsdag 28/6-18) vil avholdes i Drammens området, ifm Nordisk på Linnesvollen. 
 
 


