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Members of:  NIF, EEF, FEI  

Møteprotokoll 
 
Fra: FS møte 
Nr/år/dato: 6/2018/28.06 
Tilstede: Tore Sannum, Hallgeir Oftedal, Ellen Dehn Arvesen, Heidi Nässelqvist, Jan Fredrik Furøy, 
Totto Hartmann, Ingvild Østli, Thora Nyhagen, Elsa Klakegg, Sissel Haugslien  
Sekretær: Ellen Damhaug Scheel 
Andre til stede: Økonomisjef Mesud Burzic og Info.sjef Geir Dalhus under sak 45/18 

Meldt forfall: Arne Falbach. Ellen Dehn Arvesen ble permittert og fratrådte da styret startet behandlingen av Sak 

46/18. Totto Hartmann ble permittert og fratrådte da Sak 48/18 startet. 

Fravær:  
Protokollen fordelt til, utenom til deltagerne/medlemmene: Kontrollkomiteen, publisert på 
rytter.no 
Saksnr./år: 44-49/18 

  

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

 
SAK 44/18  GODKJENNING AV PROTOKOLL 
Protokoll fra FS møte nr 5/18, se vedlagte protokoll. Tidligere godkjent pr mail. 

 
SAK 45/18  ØKONOMI 
Ihht vedtak i Sak 36/18 hadde Info.sjef Geir Dalhus en statusgjennomgang av annonseinntekter, 
som er fallende. Det er satt inn konkrete tiltak både på inntektssiden og kostnadssiden, for å sikre 
minst mulig tap ift budsjettet.  
Vedtak: 
Dette tar FS til etterretning og vil følges opp på senere forbundsstyremøter. 
 
SAK 46/18  ORGANISASJONSUTVALGET   
Visepresident Ingvild Østli gjennomgikk rapporten fra det FS oppnevnte Organisasjonsutvalget. 
Det ble diskutert og debattert og innspill ble gitt til rapporten. FS besluttet at Ingvild Østli, Hallgeir 
Oftedal og Ellen Damhaug Scheel (som er Organisasjonsutvalgets arbeidsgruppe AU) skal 
bearbeide rapporten i forhold til de innspillene som kom fra FS. 
Vedtak: 
AU i Organisasjonsutvalget skal bearbeide og ferdigstille et endelig forslag, som skal sendes ut på 
høring i organisasjonen. Gjennomgang av forslaget presenteres på senere FS møte, før 
høringsutsending. 
 
SAK 47/18 RYTTERPOLITISK DOKUMENT 2019-2023  
Etter en kort innledning ved president Tore Sannum, ble det diskutert form på neste periodes 
strategidokument (Rytterpolitisk dokument RPD 2019-2013). 
Vedtak: 
Tore Sannum skal ila aug/sept 2018, lage et utkast/forslag på bakgrunn av de innspill som har 
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kommet fra FS generelt og hver RPD arbeidsgruppe spesielt innenfor Organisasjon, Toppsport og 
Kommunikasjon. 
 
SAK 48/18 ORIENTERINGSSAKER 

a. Styremedlem Heidi Nässelqvist (ansatterepresentant) ga en redegjørelse fra workshop 
og prosess i admin. FS takket for redegjørelsen og har en forståelse av at det er en god 
prosess, for å utvikle admin videre. 

b. Diverse ved GS Ellen Damhaug Scheel 
i. Utviklingsforum 20-21/10-18. Her ønsker FS at hoveddelen av fellestiden skal 

benyttes til høringsnotatet vedr Organisasjonsutvalget. Ingvild Østli og 
breddekonsulent Tine Fossing planlegger i fellesskap form og innhold på 
fellesdelen. 

ii. Spillemiddelsøknaden 2019 fra NIF til Kulturdept er på høring blant 
særforbund, med svarfrist 25/8. Ingvild Østli og Ellen Damhaug Scheel, har 
ansvar for evt innspill/svar fra NRYF. 

iii. Horsepro ansvarlig Jorun Reikvam har dessverre sagt opp sin stilling. Hun 
avslutter arbeidsforholdet 31/7-18. Imidlertid ser vi på en samarbeidsform med 
henne noe lenger utover sensommeren/tidlig høst, for å sikre de sentrale 
HorsePro/Equip oppgavene, som en overgang til evt ny medarbeider er på 
plass. 

iv. Dressurdommerprosjektet, med Trond Asmyr som prosjektleder, har 
utarbeidet nye retningslinjer ifm dømming og codex for dressurdommere. 
Dette er sendt alle dressurdommere. Neste steg er vurdering av dagens 
dommerutdanning og kommunikasjon i dommermiljøet, for å igangsette evt 
forbedringer. 

SAK 49/18 ÅPEN POST 
Det ble besluttet å flytte FS møtet i oktober (12/10) frem til fredagen før Utviklingsforum, altså 
fredag 19/10, på Meet Ullevål stadion.  
 

 


