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PROTOKOLL FS MØTE NR 6/20 - EKSTRAORDINÆRT 
Dato: Mandag 6. april 
Sted: Teams 
Til stede: Tore Sannum, Ingvild Østli, Sissel Haugslien, Turid Løken (vara for ansattes representant), 
Kari Heistad, Kaia Hegre, Ellen Dehn Arvesen, Terje Rogne, Jan Fredrik Furøy, Arne Falbach og 
Marianne Skille. 
Andre til stede: Beate Heieren Hundhammer 
Sekretær: Beate Heieren Hundhammer 
Meldt forfall:  
Fravær:   
 

 
 
SAK 30/2020      GODKJENNING AV INNKALLING, SAKSLISTE, PROTOKOLL OG HABILITET 
v/president  
 
Vedtak: 

1. Forbundsstyret vedtok innkallingen og vedlagte saksliste 
2. Forbundsstyret vedtok protokollen fra FS møte nr 5/20 
3. Styret fant ingen av medlemmene inhabile i sakene som skulle behandles. 

 
 
SAK 31/2020     OPPDATERING OM KORONA-SITUASJONEN FOR NORGES RYTTERFORBUND 
v/generalsekretær  
Helsedirektoratet kom 1. april med en presisering av hva som er lov og ikke av trening. Under 
forutsetning av at smittevernreglene overholdes, er det tillatt med grupper på maks 5 personer som 
har en avstand seg imellom på minimum 2 meter. Dagen etter presenterte Norges idrettsforbund 
sine fellesidrettslige anbefalinger de hadde utarbeidet i samråd med Helsedirektoratet. I tillegg ble 
særforbundene bedt om å utarbeide veiledere for sin idrett.  Med NIFs anbefalinger som 
utgangpunkt utarbeidet og publiserte NRYF allerede samme ettermiddag egne retningslinjer tilpasset 
hestesporten - «NRYFs koronavettregler». Dette gjør at det nå er mulig med noe aktivitet innenfor de 
gjeldende smittevernsbestemmelsene på en trygg og god måte. 
 
2. april sendte NRYF brev til Kulturdepartementet v/statsråden, undertegnet president og 
generalsekretær, hvor vi i tillegg til å stille oss bak de konkrete tiltakene NIF har bedt om for norsk 
idrett, ønsket å fremheve to punkter som er helt avgjørende for norsk ryttersport. Det ene er at det 
utarbeides en løsning også for idrettslag/klubber som leier på det private markedet i forhold til 
kompensasjon for leieutgifter. Det andre er at det må tas høyde for klubbeide rideskolers faste 
kostnader som høy, kraftfôr og flis til hestene. 
 
Fredag 3. april kom den endelige forskriften om kompensasjon for arrangører i frivillighets- og 
idrettssektoren ved avlysning, stenging eller utsettelse av arrangementer som følge av Covid-19-
utbruddet. Total ramme for ordningen er 700 millioner kroner. Det er Lotteri- og stiftelsestilsynet 
som vil forvalte ordningen og behandle søknader om refusjon av tapte arrangementskostnader. 
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Søknadsskjemaet gjøres tilgjengelig 14. april. Søknadsfrist er satt til 21. april. Vi har i dag sendt ut 
informasjon om dette til alle klubbene. 
 
Administrasjonen prioriterer fortsatt intern og ekstern kommunikasjon høyt, og i påsken vil det bli 
postet fra NRYF på sosiale medier. Videre vil mail og andre henvendelser bli fulgt opp hvis det haster. 
Nyhetsbrev nr. 3 kommer ut langfredag. 
 
Regnskapet for første kvartal vil foreligge 20. april. 
 
Forbundsstyret synes det var viktig at det også er rom for annet arbeid i organisasjonen enn det som 
har med koronasituasjonen å gjøre, som f.eks. oppfølging av rytterpolitisk dokument, og at 
forbundsstyret selv er en viktig bidragsyter i den sammenheng. 
 
Neste møte i forbundsstyret blir 15. april. 
 
 
Vedtak: 

1. Forbundsstyret tok generalsekretærens orientering om korona-situasjonen til orientering. 
2. Neste møte i forbundsstyret blir 15. april. 

 
 
 


