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PROTOKOLL FS MØTE NR 9/2020 
Dato: Fredag 14. mai 
Sted: Teams 
Tilstede: Tore Sannum, Ingvild Østli, Sissel Haugslien, Heidi Nässelqvist, Kari Heistad, Terje Rogne, 
Kaia Hegre, Ellen Dehn Arvesen, Jan Fredrik Furøy, Marianne Skille og Arne Falbach. 
Andre tilstede: Beate Heieren Hundhammer 
Sekretær: Beate Heieren Hundhammer 
Meldt forfall:  
 
 

 
 
SAK 37/2020      GODKJENNING AV INNKALLING, SAKSLISTE, PROTOKOLL OG HABILITET 
v/president  
 
Vedtak: 

1. Forbundsstyret vedtok innkallingen og vedlagte saksliste.  
2. Protokollen fra FS møte nr 2/20 ble godkjent. 
3. Protokollen fra FS ekstraordinære møte nr 8/20 ble godkjent 
4. Forbundsstyret fant ingen av medlemmene inhabile i sakene som skulle behandles. 

 
 
 
SAK 38/2020     ÅRSREGNSKAPET 2019 – ORIENTERING  
v/generalsekretær 
Det vises til sak 10/2020 hvor styret ble orientert om foreløpig resultatregnskap 2019.   
På grunn av koronasituasjonen er revisjonen av regnskapet noe forsinket. Forbundsstyret får derfor 
årsregnskapet til endelig behandling på sitt ordinære styremøte 18. juni 2020. Fristen til Norges 
Idrettsforbund (NIF) for innsending av regnskapet er 30. juni. 
 
Generalsekretær ga på møte en kort muntlig orientering om årsregnskapet. 
  
Vedtak: 

1. Forbundsstyret tar generalsekretærens orientering til orientering, og foretar endelig 
behandling på ordinært styremøte 18. juni 2020. 

 
 
SAK 39/2020     REGNSKAPRAPPORT PR. 30.4.2020  
v/generalsekretær 
Regnskapsrapport pr. 30.4.2020 legges frem for styret slik at forbundsstyret er oppdatert om den 
økonomiske utviklingen i forbundets økonomi i den ekstraordinære situasjonen vi nå er i.  
 
Sammenlignet med 30.4.2019 viser rapportene en reduksjon i inntektene på ca 2,5 mill. Kostnadene 
er gjennom permitteringer og kutt i aktiviteter redusert med ca. 2,1 mill. Resultatet pr. 30.4.2020 er 
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derfor sammenlignet med samme periode i fjor redusert med ca. 400 000 kroner. Det ikke absolutt 
alle endringer i inntekter og kostnader som er relatert til koronasituasjonen.  
 
Likviditeten er fortsatt tilfredsstillende. 
 
Vedtak:  

1. Forbundsstyret tar regnskapsrapport pr. 30.4.2020 til orientering. 
 
 
SAK 40/2020     DIGITALE KONKURRANSER OG UTDANNINGSTILTAK INNENFOR NRYF 
v/generalsekretær   
Det vises til orientering under sak 33/20 om behovet for å utrede nærmere om digitale konkurranser. 
Forbundsstyret hadde på forhånd fått tilsendt et notat – en første utredning - om digitale 
konkurranser og utdanningstiltak. 
 
Vedtak: 

1. Forbundsstyret tar saken til orientering, og gir sin tilslutning til at administrasjonen etablerer 
et prosjekt for å utrede digitale konkurranser og utdanningstiltak. Det legges frem egen sak 
høsten 2020 om hvordan dette i praksis kan forankres, organiseres og gjennomføres innenfor 
NRYF. 

 
SAK 41/2020 IGANGSETTELSE AV STEVNER OG REVIDERING AV TERMINLISTEN FOR 2020  
v/generalsekretær  
Myndighetene har åpnet for å arrangere stevner fra 7. mai med et begrenset antall deltagere, under 
forutsetning av strenge smittevernregler og med et betydelig ansvar for arrangør.  
 
Norges Idrettsforbund (NIF) har laget retningslinjer for idretten, NRYF har laget egne 
koronavettregler for stevner for perioden 7. mai til 15. juni.  
Administrasjonen jobber nå sammen med sportsutvalgene med revidert terminliste for 2020. 
Arbeidsutvalget har gitt sin tilslutning til at dette arbeidet gjøres etter følgende retningslinjer: 

- I utgangpunktet følges oppsatt terminliste. 
- Arrangører som har måtte avlyse sine stevner får anledning til å søke om nye. 
- Det tillates også utover dette flere stevner – det vil være et oppdemmet behov for stevner, 

og de stevene som arrangeres vil kunne ha et begrenset antall deltagere.  
- Klasseoppsett skal ivareta behovet for klassifisering bl.a. til NM. 
- NRYF er forberedt på at noen vil avstå fra å arrangere stevner under de begrensinger og 

retningslinjer som nå foreligger grunnet økonomi, mangel på ekstra frivillige og det 
omfattende ansvaret i forhold til smittevern. 
  

Vedtak: 
1. Forbundsstyret tar saken til orientering og slutter seg til de overordnede prinsippene i forhold 

til revidering av terminlisten. 
 
SAK 42/2020 VALG AV MEDLEMMER TIL TEKNISK KOMITE REGLEMENT (TKr) 
v/generalsekretær 
Saken utsettes til neste styremøte.  
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SAK 43/2020     ORIENTERINGSSAKER 
v/generalsekretær 
 
a. Oppdatering om korona-situasjonen for NRYF 
b. Rapport kommunikasjon og øvrige aktiviteter under korona-krisen 
c. Kartlegging rideskoler 
 
 
SAK 44/2020     Åpen post 
Ingen saker. 
 


