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Møteprotokoll 
 
Fra: FS møte 
Nr/år/dato: 8/2018/13.09. 
Tilstede: Tore Sannum, Hallgeir Oftedal, Arne Falbach, Ellen Dehn Arvesen, Heidi Nässelqvist, Jan 
Fredrik Furøy, Totto Hartmann, Ingvild Østli, Elsa Klakegg, Sissel Haugslien og  
vara Ungd.repr Signe-Christine Lillerud 
Sekretær: Ellen Damhaug Scheel 
Andre til stede: Økonomisjef Mesud Burzic under sak 58/18, Mads Andreassen fra NIF under sak 
64/18C og Sportssjef Nina Johnsen under sakene 59/18 og 62/18  
Meldt forfall: Thora Nyhagen  
Fravær:  
Protokollen fordelt til, utenom til deltagerne/medlemmene: Kontrollkomiteen, publisert på 
rytter.no 
Saksnr./år: 57-67/18 

  

President Tore Sannum ønsket velkommen og spurte om noen hadde innvendinger til innkallingen. 
Det var ingen innvendinger. Det var ingen som meldte seg inhabile i noen av sakene. 
 

SAK 57/18  GODKJENNING AV PROTOKOLL 
Protokoll fra FS møte nr 7/18, se vedlagte protokoll. Tidligere godkjent pr mail. 
 

SAK 58/18  ØKONOMI 
Økonomisjef Mesud Burzic informerte om den økonomiske statusen pr 31/7-18. 
 
Vedtak: FS tar orienteringen til etterretning, men ber om en detaljert redegjørelse for den 
økonomiske utviklingen, samt hvilke tiltak som iverksettes for å sikre årets resultat. 
Ovennevnte bes presentert på neste FS-møte. 
 

SAK 59/18  TOPPSPORT 
Sportssjef Nina Johnsen informerte om status innen toppsporten hittil i år.  
 
Vedtak: FS tar dette til etterretning og ønsker en jevnlig oppdatering. 
 

SAK 60/18  ORGANISASJONSPROSJEKTET  
Visepresident Ingvild Østli presenterte svar på høringsnotatet som ble sendt ut til 
organisasjonen som kretser og utvalg. På Utviklingsforum 20/10-18 bør dette diskuteres 
grundig og der skal det legges vekt på forarbeidene til Høringsnotatet, som var 
Organisasjonsutvalgets innstill til FS. 
 
Vedtak: Organisasjonsutvalgets arbeidsutvalg ved visepresident Ingvild Østli, styremedlem 
Hallgeir Oftedal og generalsekretær Ellen Damhaug Scheel skal forberede dokumentasjon som 
underlag for diskusjon på Utviklingsforum. 
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SAK 61/18  SPONSORER OG MULIGHETER,  
Varamedlem Arne Falbach oppsummerte kort hva som er gjort hittil og hva som er vurdert 
fremover.  
 
Vedtak: Det er ønskelig med et styrket fokus på sponsorarbeidet, og at administrasjonen i 
samarbeid med FS-representanter utarbeider en fremdriftsplan for arbeidet. 
 

SAK 62/18  TOLL OG UTFORDRINGER VED INN- OG UTFØRSEL AV HEST  
Styremedlem Jan Fredrik Furøy tok opp utfordringer med innførsel og utførsel av hest.  
 
Vedtak: FS oppretter en arbeidsgruppe, bestående av styremedlemmene Jan Fredrik Furøy, 
Ellen Dehn Arvesen, Sissel Haugslien og ansattes representant Heidi Nässelqvist, som skal 
kartlegge utfordringer og foreslå mandat for arbeidsgruppen og videre politiske prosesser, 
innen neste FS møte 19/10-18. 
 

SAK 63/18  RYTTERPOLITISK DOKUMENT 2019-2023  
Innledning ved president Tore Sannum. 
 
Vedtak: Strukturen og oppbyggingen av det rytterpolitiske dokumentet ble diskutert, og basert 
på denne diskusjonen ble det besluttet at presidenten utarbeider et forslag til rammeverk over 
hvordan dokumentet for 2019-2023 skal fremstå. 
 
 

SAK 64/18  ORIENTERINGSSAKER 
a. Diverse administrativt ved GS Ellen Damhaug Scheel 

i. Besluttet sendes ut i egen mail til FS 
 

b. Status revidert samarbeidsavtale NRYF og NIHF ved styremedlem Hallgeir Oftedal 
i. Utsatt neste FS møte 

 
c. Barneidrettsbestemmelsene i NIFs lover 

Mads Andreassen fra breddeavdelingen NIF orienterte om bakgrunnen for 
Barneidrettsbestemmelsene og hvilke muligheter som ligger der for hvert enkelt 
særforbund. AU jobber videre med dette for å se hvilke tilpasninger vi kan gjøre i vårt 
reglement. 
 

SAK 65/18  Ref Sak 56/18 C. President Tore Sannum la frem forslag til konkret arbeidsprosess-
skjema i FS, for å sikre gjennomføring og/eller avslutning av FS saker 
 
Vedtak: Det fremlagte dokumentet ble vedtatt og skal oppdateres før hvert FS møte i forhold 
til nye vedtakssaker og status på øvrige. 
 

SAK 66/18  Kandidat fra NRYF for nominasjon til styret i EEF. 
GS Ellen Damhaug Scheel innledet med å informere om at det er ledig styreverv som 
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visepresident etc, i det europeiske rytterforbundet, EEF. FS diskuterte hvorvidt det var 
aktuelle kandidater fra NRYF. 
 
Vedtak: FS vedtok at det, i denne omgang, ikke er noen som er aktuelle, for nominasjon fra 
NRYF. 
 

 
SAK 67/18  ÅPEN POST 

Det var meldt inn tre saker i starten av møtet, to fra styremedlem Sissel Haugslien og en fra 
styremedlem Totto Hartmann. Pga tidsmangel ble disse utsatt til neste FS møte. 
 

 


