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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 68/18  GODKJENNING AV PROTOKOLL 
Protokoll fra FS møte nr 8/18, se vedlagte protokoll. Tidligere godkjent pr mail. 
 

SAK 69/18  RYTTERPOLITISK DOKUMENT 2019-2023 
Styremedlem Sissel Haugslien innledet med konkrete innspill til RPD prosessen hittil ift 
forventningsavklaring og forslag til videre prosess. President Tore Sannum gjennomgikk status 
så langt og presenterte forslag til konkret RPD og 2 års handlingsplan/fokusområder. Det kom 
mange gode innspill og det ble nedsatt en redaksjonskomitè for videre arbeid med RPD. 
Vedtak: 
I neste RPD periode skal det være fokus på kompetanseutvikling, IT og organisasjonsutvikling. 
Det ble nedsatt en redaksjonskomitè bestående av styremedlem Hallgeir Oftedal og Sissel 
Haugslien som jobber videre med RPD.  
 

SAK 70/18  ØKONOMI 
GS Ellen Damhaug Scheel informerte kort om status økonomi pr september 2018. 
FS tar dette til informasjon. 
 

SAK 71/18  STATUS ARBEIDSUTVALGET FOR TOLL OG UTFORDRINGER VED INN- OG UTFØRSEL 
AV HEST 
Ref. Sak 62/18. Styremedlem Ellen Dehn Arvesen informerte om det arbeidet som er gjort og 
planer fremover.  
Vedtak: 
Oppnevnte arbeidsgruppe gis mandat til å utrede risiko og konsekvenser ved utstedelse av 
tollpapirer, ATA carnet og selvskyldnerkausjon som Norges Rytterforbund stiller som garantist 
for. Saken legges frem på neste FS møte. 
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SAK 72/18  OPPDATERT STATUS OG PLANER FOR SPONSORARBEID 
Styremedlem Arne Falbach fortalte kort om gjennomførte og planlagte annonser. Videre 
oppfordret han styrets medlemmer om å bistå med forslag til potensielle sponsorer. Styret 
diskuterte kort sponsorarbeidet. Saken følges videre opp på neste styremøte.  
 

SAK 73/18  ORIENTERINGSSAKER 
a. GS Ellen Damhaug Scheel informerte om: 

i. NRYF fortjenestenål/hederstegn 
1. prosess frem mot ryttertinget ihht FS vedtak Sak 31/18 og 53/18 

ii. Organisering årskonferanse/rytterting 5-7/4-19 
1. program til årskonferansen lørdag 6/4-19 styres i hovedsak av 

administrasjonen. Konkret programforslag legges frem for FS i god tid 
før Ryttertinget. 

iii. Grenutvalg komiteer  
1. prosess er i gang ihht FS vedtak, Sak 24/18 

 
b. Status revidert samarbeidsavtale NRYF og NIHF  

Styremedlem Hallgeir Oftedal orienterte om at det er kommet til konsensus mellom 
NIFs juridiske avdeling, Norsk Islandshestforening og Norges Rytterforbund om 
rammene for en ny reforhandlet samarbeidsavtale. Forutsetningene for avtalen er 
klarert mellom de tre partene.  Islandhestforeningen tar saken videre med sikte på 
behandling i egne organer.  
 

c. Organisasjonsprosjektet  
Visepresident Ingvild Østli orienterte kort om planlagt presentasjon på 
Utviklingsforum, basert på foreliggende forslag til fremtidig organisering og innspill 
som er kommet gjennom høring i organisasjonen. Det blir lagt opp til presentasjon, 
gruppearbeid og plenumsdiskusjon for å innhente flere innspill til prosjektet. 
 

d. «Alle med» prosjektet 
Visepresident Ingvild Østli informerte om at NRYF forpliktet seg til, på vårens 
ledermøte (2018) i NIF, å gjennomføre holdningskampanjen "Alle med". Kampanjen er 
inkludert i NRYFs klubbsatsingsprogram, og det er derfor viktig at også forbundsstyret 
gjennomfører den. Dette tas opp igjen i et senere FS-møte der det settes av god tid til 
diskusjon. 
 
 

SAK 74/18  ÅPEN POST  
Ingen saker kom opp under dette punktet 
 

SAK 75/18  ORGANISASJONSUTVIKLING (ny sak opprettet under FS møtet) 
På bakgrunn av innspill og diskusjoner ble følgende vedtak gjort 
Vedtak: 
Det besluttes å gjennomføre et 2 dagers seminar i forbundsstyret vedrørende 
organisasjonsutvikling, styrekompetanse og styreetikk. 

 


