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Members of:  NIF, EEF, FEI  

PROTOKOLL FS MØTE NR 7/20 - EKSTRAORDINÆRT 
Dato: Onsdag 15. april 
Sted: Teams 
Til stede: Tore Sannum, Ingvild Østli, Sissel Haugslien, Heidi Nässelqvist, Kari Heistad, Kaia Hegre, Jan 
Fredrik Furøy, Arne Falbach og Marianne Skille. 
Andre til stede: Beate Heieren Hundhammer 
Sekretær: Beate Heieren Hundhammer 
Meldt forfall: Terje Rogne og Ellen Dehn Arvesen 
Fravær:   

 
SAK 32/2020      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 6/20 
3. Styret fant ingen av medlemmene inhabile i sakene som skulle behandles. 

 
SAK 33/2020     OPPDATERING OM KORONA-SITUASJONEN FOR NORGES RYTTERFORBUND 
v/generalsekretær  
Regjeringen kunngjorde 7. april at korona-reglene for idrett- og kulturarrangement ble forlenget 
frem til 15. juni. Det betyr at idrettsarrangementer er forbudt og at tiltakene som gjelder for 
hestesporten opprettholdes frem til 15. juni. Senest første uken i mai vil det gjøres en ny vurdering 
hva som skjer etter 15. juni. 
 
Etter denne avklaringen kombinert med mulighet for aktivitet innenfor koronavett-veiledningene til 
NIF og NRYF, er det noe færre henvendelser. Administrasjonen har allikevel fortsatt prioritert 
kommunikasjon høyt, også i påskedagene. 
 
NRYF har mottatt flere henvendelser om virtuelle konkurranser. Per i dag er det ikke lagt til rette for 
dette i vårt konkurransereglement, og for at vi skal kunne åpne opp for det er det noen prinsipielle 
forhold som må avklares. Administrasjonen har begynt et arbeid med å vurdere hvilke forhold som 
må avklares, og hvordan det eventuelt kan legges til rette for slike konkurranser. Administrasjonen 
ønsker å komme tilbake med egen sak om dette til forbundsstyret på ordinært møte 14. mai. 
 
Presidenten redegjorde for at han ønsket å ringe til et utvalg rideklubber. Forbundsstyret ble da enig 
om at alle medlemmene skulle ringe 15-20 rideklubber hver for å nå flest mulig. 
 
Vedtak: 

1. Forbundsstyret tok generalsekretærens orientering om korona-situasjonen til orientering. 
2. Forbundsstyrets medlemmer foretar en ringerunde til rideklubbene. 

 
SAK 34/2020 REVIDERT MØTEPLAN 2020 
Grunnet korona-situasjonen ble det lagt frem forslag til revidert møteplan for forbundsstyret i 2020. 
 
Vedtak: 
Forbundsstyret vedtok forslag til revidert møteplan for 2020. 
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