
 

 

 Protokoll  
 
Hva: Forbundsstyremøte nr 4/19 
Tidspkt:  Fredag 5. april 2019 kl 17.00-19.00 
Tilstede: Tore Sannum, Sissel Haugslien, Jan Fredrik Furøy, Heidi Nässelqvist, Hallgeir 

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

 
Totto Hartmann 
Thora Nyhagen 

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

 
SAK 32/19  GJENNOMGANG AV GODKJENT PROTOKOLL 

Protokoll fra FS møte nr 3/19. Tidligere godkjent pr. mail og ingen ytterligere 
kommentarer under møtet.  
 

SAK 33/19  HORSEPRO STATUS  
I 2018 ble det nødvendig å gjøre noe med stevnegjennomføringsmodulen i Horsepro etter 
gjentatte utfordringer. Det ble valgt å gå for Equipe gjennom en saas avtale og i mai samme år 
ble Equipe tatt i bruk.  
Horsepro blir fremdeles benyttet i forbindelse med stevneinvitasjon etc., men er bygget på et 
gammelt kode-rammeverk, som er utgått på dato og får ikke lenger sikkerhetsoppdateringer, 
det må gjøres en re-koding av hele systemet.  Derfor må det vurderes en forbedring av 
funksjonalitet som en del av en systemoppgradering.  
Alternativet kan være å inngå samarbeid med ekstern aktør. 7 aktuelle aktører ble derfor 
kontaktet, for å innhente tilbud som grunnlag for å vurdere kost/nytte opp mot eget system. 
Det er mottatt tilbud fra 4 aktører.  
Admin presenterte en tilbudsanalyse av nevnte tilbud, der argumentasjon for og imot eie/leie 
ble omhandlet, risikoanalyse ved dagens horseprosystem og tilbud fra aktuelle leverandører 
gjennomgått, samt en prissammenligning vedrørende eie/leie.  
Det ble presisert at Norges Rytterforbund bør ha fleksibilitet samt fokus på kjerneaktiviteten, 
fremfor IT drift. Det vil også sikre enhetlighet med stevnegjennomføringssystemet og link til 
andre rytterforbund i Norden.  
FS ber admin tydeliggjøre kostnadsbildet og utvikle en avviklingsplan for horsepro 
stevneplanleggingssystem, ved overgang til Equipe.   
 
Vedtak: 
Basert på prosjektrisiko, driftsform og leveransesikkerhet, anbefaler FS Equipe som fremtidig 
leverandør av stevneplanleggingssystem (erstatte dagens horsepro).  
Equipe leveres som tjeneste (saas). Dette vil gi Norges Rytterforbund fleksibilitet samt fokus på 
kjerneaktiviteten, fremfor IT drift. Det vil også sikre enhetlighet med 
stevnegjennomføringssystemet og link til andre rytterforbund i Norden. 
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SAK 34/19  FORSLAG MEDLEMMER TIL VALGKOMITEEN 2019-2021  
Visepresident Ingvild Østli og styremedlem Jan Fredrik Furøy la frem forslag for 
medlemmer i valgkomiteen 2019-2021  
 
Varamedlem Elsa Klakegg stilte spørsmål om medlemmer (eller leder) i valgkomiteen 
bør innstilles for mer enn to perioder. Klageggs innspill ble diskutert. Innstillingen til 
valgkomiteen for 2019-2021 ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
FS fremmer følgende innstilling til NRYFs valgkomité 2019-2021 for ryttertinget 2019: 
Leder   Kjersti Fotland    Gjenvalg 
Medlem  Haldor Bråstad    Gjenvalg 
Medlem  Elin Westrum Hilling   Ny 
Varamedlem  Tormod Bakke Johnsen   Gjenvalg 
 

 

SAK 35/19  ARBEIDSGRUPPE STYRESEMINAR   
President Tore Sannum foreslo at en arbeidsgruppe skal utarbeide et forslag til innhold 
og tidspunkt for et styreseminar som skal ha hovedtema «hvordan øke kompetansen 
vedrørende styrearbeid innenfor idrettsorganisasjonen, i tillegg til rolleavklaring internt 
i FS og inn mot admin». Seminaret bør avholdes så raskt som mulig. 
 
Vedtak: 
Styremedlem Sissel Haugslien, styremedlem Jan Fredrik Furøy og GS Ellen Damhaug 
Scheel ble valgt til å utgjøre denne arbeidsgruppen. De skal på senere FS møte, før 
sommeren, fremlegge forslag for FS, vedrørende innhold, tidspunkt og deltagere. 
 
 

SAK 36/19  ORIENTERINGSSAKER 

a. GS Ellen Damhaug Scheel orientert om at Heidi Nässelqvist er valgt for 2 nye år, 
som ansatterepresentant i FS. 
Videre informerte GS om at kontorene på Ullevål blir pusset i uke 19 og 20, som 
en del av NIFs oppussingsprosjekt i hele kontorbygningen på Ullevål. Det er 
derfor begrenset med bemanning i kontorlokalene disse ukene. De fleste har 
hjemmekontor i oppussingsperioden. 

b. Ansatterepresentant Heidi Nässelqvist informerte om stor aktivitet både ifm 
stevner og konferanser, i de fleste grener. 
 
 

SAK 37/19  ÅPEN POST 
a. Grenutvalget distanse (GU-Di) ønsker å ta inn et medlem umiddelbart som skal 

ha ansvar for bredde, rekruttering og arrangørkontakt. Dette utenom de 

prosessene som er fastsatt i forbindelse med oppnevnelse av medlemmer til 

grenutvalgene, som skjer i desember/januar. FS presiserer at det er veldig bra at 

rekruttering og bredde er fokusområder, men oppnevnelse av medlemmer må 
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avventes til ordinær prosess. 

 

Vedtak: 

FS foreslår at GU-Di knytter til seg en ressursperson som har fokus på 

rekruttering/bredde og arrangørkontakt, inntil ordinær prosess med nye GU 

medlemmer igangsettes. 

 
b. I tråd med forretningsorden i forbindelse med Ryttertinget skal det velges 

dirigent, sekretærer, tellekorps og 2 representanter for signering av protokoll. 

 

Vedtak: 

Følgende forslag ble vedtatt å legge frem for Ryttertinget: 

a) dirigent  - Berit Glesaaen Nyberg 

b) sekretærer  - Hanne Fredrikke Flesche og Kjell Myhre   

c) tellekorps  - Nina Johnsen, Siri Evjen og Wenche Alm 

d) 2 representanter til å undertegne protokollen – Anne-Cathrine Menne, Bruråk 

Hestesportsklubb og Lisbeth Stenseth, Oppland Rytterkrets. 

 
SAK 38/19  FS TILTAKSLISTE  

Tiltakslisten ble oppdatert 

 


