
 

Office address:  Sognsvn. 73, N – 0840 Oslo                                           Org Nr:  971 258 802                                              Web:  www.rytter.no                                             E-Mail:  
nryf@rytter.no 
 
 
Members of:  NIF, EEF, FEI  

PROTOKOLL FS MØTE NR 9/19  
 
Dato: Fredag 20. september 2019   
Sted: Thon Hotel Oslo Airport, Oslo 
Tilstede: Tore Sannum, Ingvild Østli, Sissel Haugslien, Jan Fredrik Furøy, Heidi Nässelqvist, 
Kari Heistad, Terje Rogne, Marianne Skille, Kaia Hegre, Ellen Dehn Arvesen, Arne Falbach 
Sekretær: Geir Andre Dalhus 
Andre tilstede: Nina Johnsen, Tine Skoftedalen Fossing, Mesud Burzic 
Meldt forfall:     
Fravær:   

 
 
 
SAK 72/19 Godkjenning av innkalling, saksliste, protokoll og habilitetsvurdering 
V/President Tore Sannum 
 
 
Vedtak: 

1. Forbundsstyret vedtok innkallingen og vedlagte saksliste 
2. Forbundsstyret vedtok protokollen fra FS møte nr 8/19 22.august 2019 
3. Styret fant ingen av medlemmene inhabile i sakene som skulle behandles. 

 
 
SAK 73/19 Retningslinjer for dekking av tapt arbeidsfortjeneste 
V/Arbeidsgruppen 
 
Arbeidsgruppen la frem følgende forslag: 
Alle dokumenterte utgifter ifm pålagte aktiviteter for FS i NRYF, dekkes etter regning forutsatt at et 
rimelig alternativ er benyttet. 
 
Hvis du blir trukket i lønn av arbeidsgiver, har du krav på å få dekket tapet. Du må da legge fram en 
attest/dokumentasjon fra arbeidsgiver som klart angir hvilket beløp som trekkes.   
 
Selvstendige næringsdrivende kan få dekket tapt arbeidsfortjeneste ved ekstraordinære aktivitet. 
Søknad om dette skal være godkjent av President i FS før aktivitet utføres. Tapet beregnes etter 
gjennomsnittlig dagstap som fremkommer ved å dele foregående års bruttofortjeneste med 225 
dager. Bruttofortjeneste dokumenteres ved kopi av ligningsattest.   
 
 
Vedtak: 

1. Arbeidsgruppen jobber videre med forslaget basert på innspillene som kom fra FS. 
  

http://www.rytter.no/


 

 

 
SAK 74/19 Regnskap per 31.07.19  
V/Økonomisjef Mesud Burzic 
 
Økonomisjefen ga en kort redegjørelse under FS møtet. Prognose resultatet for 2019 vil kunne 
medføre til et penere resultat enn årsbudsjettet. Bakgrunnen for dette er besparelser på 
stevnesystemet. Dette betyr at det ser ut til at NRYF styrer mot et nullresultat.  
 
Forbundsstyret ønsker å få presentert et perioderegnskap med estimert periodebudsjett, samt 
sammenligning med fjorårets regnskap.  
 
 
Vedtak:  

1. Forbundsstyret tar det fremlagte regnskapet pr 31.07.19 til etterretning.  
 
 
 
SAK 75/19 Orienteringssaker 

a) Informasjon fra avdelingslederne 
Avdelingslederne presenterer status og siste nytt under FS møtet. 
 

b) Høring «Spillemiddelsøknaden for 2020» 
Norges Rytterforbund sendte inn høringssvar innen fristen 1.september.  


