
 

 

 Protokoll  
 
Hva: Forbundsstyremøte nr 3/19 
Tidspkt:  Tirsdag 19. mars kl 15. Møtet avsluttet kl 16.40 
Tilstede: Tore Sannum, Sissel Haugslien, Jan Fredrik Furøy, Heidi Nässelqvist, Hallgeir 

Oftedal, Ingvild Østli, Elsa Klakegg, Arne Falbach 
Meldt 
forfall:    
Fravær:    

Ellen Dehn Arvesen hadde meldt senere ankomst, men møtet ble avsluttet før 
hun hadde mulighet til å komme. 
Thora Nyhagen, Totto Hartmann 

 
President Tore Sannum spurte om noen hadde innsigelser til innkallingen. Det var ingen innsigelser.  
 

SAK 24/19  GODKJENNING AV PROTOKOLL 
Vedrørende Sak 16/19 Budsjett 2019-2020. President Tore Sannum ønsket at 
kostnadsposten til forbundsstyret ble økt med NOK 100.000, for å sikre økonomisk 
mulighet for økt kompetanse og aktuell reiseaktivitet ved nødvendig representasjon. 
 
Vedtak: 
Forbundsstyrets kostnadsbudsjett 2019 og 2020 økes med NOK 100.000, i forhold til 
tidligere vedtatt budsjett. Det vil si fra NOK 500.000 til NOK 600.000. Administrasjonen 
regulerer dette, slik at resultatet blir det samme som tidligere vedtatt. 
 

SAK 25/19  RYTTERPOLITISK DOKUMENT 2019-2023  
RPD 2019-2023 er endret i tråd med høringssvar og ble gjennomgått i forbundsstyret. 
 
Vedtak: 
RPD 2019-2023 utgave datert 14/3-19 er vedtatt og klar for presentasjon på 
Ryttertinget.  
Administrasjonen har ansvar for å inkludere Forbundsstyrets vedtatte RPD, i 
dokumentene til Ryttertinget.  
 

SAK 26/19  FORBEREDELSER TIL RYTTERTINGET  
Administrasjonen har videresendt 2 forslag til FS, som har kommet inn som forslag til 
saker på Ryttertinget. Admin ønsket en gjennomgang og vurdering i FS først. 
 
Forslag nr 1: 
Forslag sak til Ryttertinget fra Rogaland Rytterkrets vedr ungdomskomiteens mulighet til 
selv å velge personlig vara for leder og eventuelt utpeke nye medlemmer til komiteen, 
dersom behov i valgperioden. 
 
Vedtak: 
FS stiller seg bak forslaget og innstiller saken til Ryttertinget. 
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Forslag nr 2: 
Forslag til sak på Ryttertinget fra Follo Hestesportsklubb vedr opprettelse av et utvalg 
som skal vurdere behovet for et kriseråd. 
 
Forslaget er behandlet av forbundsstyret og styret ser positivt på at alle ledd i 
organisasjonen er opptatt av hvordan vanskelige saker og hendelser behandles både 
internt og eksternt. Det er viktig for å sikre ryttersportens omdømme. 
Forbundsstyret har tidligere utarbeidet og vedtatt en krisehåndteringsplan som dekker 
de innspill og forslag som er kommet fra Follo Hestesportsklubb.  
 
Forslag vedtak på Ryttertinget: 
Forslaget fra Follo Hestesportsklubb oversendes forbundsstyret til ytterligere 
behandling. 
 

SAK 27/19  FORSLAG FORBUNDSSTYRETS BERETNINGER 2017 OG 2018  
Det ble fremlagt forslag til styrets årsberetning i tingperioden 2017-2018. 
 
Vedtak: 
Forbundsstyrets årsberetning 2017-2018 ble godkjent 
 
Det ble fremlagt forslag til styrets økonomiske årsberetning 2018. 
 
Vedtak: 
Forbundsstyrets økonomiske årsberetningen for 2018 ble godkjent. 
 

SAK 28/19  MEDLEMMER TIL VALGKOMITEEN 2019-2020  
Visepresident Ingvild Østli og styremedlem Jan Fredrik Furøy skal i første omgang sjekke 
med dagens valgkomitè.  
Forslag legges frem på FS møtet 5/4-19, i henhold til tidligere vedtak i sak 20/19. 
 

SAK 29/19  ORIENTERINGSSAKER 

a. Ansatterepr Heidi Nässelqvist og GS Ellen Damhaug Scheel informerte om 
aktuelle saker og aktiviteter fra administrasjonen og organisasjonen for øvrig 
 

SAK 30/19  ÅPEN POST 

Ingen saker kom inn under åpen post 

 
SAK 31/19  FS TILTAKSLISTE  

Tiltakslisten ble oppdatert. 

 


