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Protokoll
Fra: Forbundsstyremøte

Nr/år/dato: Nr 8/2016/ 14.okt

Tilstede: Stian Øglænd, Ingvild Østli, Guri Ramtoft, Hallgeir Oftedal, Lill Svele, Heidi Nåsselgvist, Totto
Hartmann, Sissel Haugslien, Anne Gina Fredriksen

Sekretær: Ellen Damhaug Scheel

Andre til stede:

Meldt forfall: Jan Fredrik Furøy

Fravær: Ingen

Saksnr: 51/16 til 55/16

Protokollen fordelt til, utenom til deltagerne/medlemmene: Kontrollkomiteen

Stian Øglænd ønsket velkommen og spurte om noen hadde innsigelser til innkallingen eller andre
innspill til sakene. Det kom ingen innsigelser eller innspill.

Sak

51/16 FS-PROTOKOLL 07/2016
Vedtak: Protokollen ble enstemmig vedtatt

52/16 COMPETIT/HORSEPRO
Saksfremlegg
Forslag til videre prosess:
For videre drift i CompetlT er det behov for midler i størrelsesorden NOK 500.000, ref tidligere saker
45/16 og 48/16 pkt 7. Det er foreslått en emisjon for at NRYF tilfører kapital. Verdien på CompetlT må
diskuteres. Dialogen bør involvere styret i CompetlT, vår felles revisor og evt gruppen som i dag
arbeider med CompetlT.
Det må opprettes en juridisk avtale for emisjonen. Vi kontakter advokatkontoret BG som kjenner NRYF
og CompetlT.
Innen 1.11.16 må styret i CompetlT ha akseptert eller forkastet avtalen.
For ordnes skyld presiseres at NRYF er åpne for at partene kan diskutere ny aksjefordeling om det
skulle bli aktuelt på noe tidspunkt.

Vedtak:

Overnevnte forslag og fremdriftsplan aksepteres. Advokatselskapet BD kontaktes for å bistå med
avtaleutkast. Styret i CompetlT informeres snarest om vår innstilling. Videre prosess håndteres av
president, visepresident og generalsekretær med mål om endelig avtale akseptert av begge parter
innen 1.11.16. Kontrollkomiteen og revisor informeres og bes komme med eventuelle innspill før
avtalen inngås.

53/16 UTVALGSRAPPORT VEDR BEHANDLING AV DISIPLINÆRSAKER
StØrrelsen på sanksjonsbeløp
NIFs lover kapitel 11 anviser betydelig høyere sanksjonsbeløp enn de beløp KR i dag har. I samsvar med
dette anbefales det at NIFS sanksjonsbeløp overføres til KR.
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Vedtak:

TKr tilrettelegger i samsvar med NIFS lov fastsettelse av sanksjonsbeløp både for enkeltpersoner og
organisasjonsledd.

Behov for eget disiplinærutvalg

Utvalget er fast bestemt på at dagens KR hjemler adgang til å behandle og sanksjonere saker som ikke
direkte knytter seg til stevner eller konkurranser. For eksempel; omtale eller handlinger som kan skade
omdømmet og anseelsen til ryttersporten.

Når det gjelder spørsmålet om behovet for et eget utvalg til å behandle de disiplinærsaker som faller
utenfor stevner og konkurranser, anbefales det at TKr fortsatt skal ha ansvaret for alle typer saker som
kan sanksjoneres.

Vedtak:

Det opprettes ikke et eget disiplinærutvalg. En organisatorisk og juridisk gjennomgang av dagens
regelverk hjemler adgang for TKr til å behandle alle typer disiplinærsaker, også de saker som ikke
direkte knytter seg til stevner og konkurranser.

Endringer i KR1

Utvalget legger frem et forslag til FS om endringer, redigeringer og tilpasning i KR1 som skal gjøre det
lettere og enklere å behandle saker med hjemmel i KR1 og med henvisning til NIFS lover, kapitel 11 om
sanksjoner.

Vedtak:

Forbundsstyret slutter seg til utvalgets forslag til endringer i KR1.

Saksbehandlingsregler

Utvalget mener at de saksbehandlingsregler som i dag gjelder, kfr vedlegg 9 og 10 i KR, ivaretar alle de
interesser og hensyn som er nødvendig med sikte på å få en god organisasjonsmessig, formell og
juridisk behandling av de saker som er omfattes av sanksjonsmulighet i KR. Det foreslås derfor ingen
endringer.

Vedtak:

Forbundsstyret slutter seg til forslaget om at det ikke gjøres endringer i saksbehandlingsreglene i
vedlegg 9 og 10 i KR.

Etisk råd

Utvalget drøftet på nytt behovet for Etisk råd og mandatet til dette rådet. Det konstateres at mandatet
til rådet er 24 år gammelt, og at det i mandatet eksisterer oppgaver som ikke lenger tillegges rådet.
Det gjelder behandlingen av straffesaker, som ivaretas av domsutvalget i NIF.

Tatt i betraktning rådets meget begrensede aktivitet, både med tanke på egne initiativ og manglende
innspill fra andre relevante organer og personer, ser utvalget det som hensiktsmessig at rådets
eksistens opphører når inneværende periode utløper i 2017.

Vedtak:

Forbundsstyret går i samsvar med utvalgets innstilling inn for å avvikle Etisk råd når rådets
fungeringsperiode avsluttes i mars 2017.

54/16 ORIENTERINGSSAKER
1. Oppsummering fra Ingvild østli vedr:
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a. Høringssvar på NIF's spillemiddelsøknad til KUD
i. Se vedlegg

b. Særforbundsledermøte arrangert av NIF og SFF
i. På begge møter var hovedfokus åpenhet, tilskuddordninger og idrettsorganisering. Det er

pågående diskusjoner i begge fora hvordan dette kan endres og styrke tilliten til norsk
idrettsledelse generelt.

2. Status fra Ungdomskomiteen ved Guri Ramtoft
a. Hatt deltagere på Ung nettverkssamling Lillehammer
b. Deltatt på Olympisk akademi på Lillehammer
c. Hatt en ung ildsjel blant 19 fylker NRYF.
d. Deltar på konferanse "Stopphatprat" 14.10.16
e. Avlyst deltagelse Oslo Horse 2016
f. Liten oppslutning rundt Ungdomsforum 2016
g. Styremedlem har trukket seg
h. Økonomi rundt Ungdomskomiteen
i. Forslag til veien videre (etter ryttertinget 2017).
j. Rapportering til NIF på "Stallpotet" 14.10.16
k. Møte / avklaring ang NRYFs ambassadØrer.

3. Politiske møter hvor NRYF har vært tilstede ved styremedlem Sissel Haugslien og GS Ellen D. Scheel
a. Oppsummering fra dialogmøtet med kulturministeren, i KUDs lokaler (se vedlagte presentasjon)
b. Idrettspolitisk seminar med Høyre i Stortinget. Hovedtemaer var tippemiddelordningen, kostbare

anlegg og rekruttering fra egenorganisert idrett.

55/16 ÅPEN POST
1. Forberedelser til Utviklingsforum 22. og 23. okt 2016 ifm 2 hovedtemaer:

Holdningsskapende arbeid og rekruttering til klubb/konkurranser med fokus på «Enklere aktiviteter og
flere medlemmer», som er FS hovedfokus nå.
Det er bl.a. lagt opp til Paneldebatt, som innledes av GS, hvor presidenten vil representere FS. Deretter
er det lagt opp til gruppearbeid. Målsettingen er å få mange gode innspill for å få flere medlemmer,
bedre tiltak og gode holdninger slik at alle føler seg trygge i vårt miljø.

2. Oppstart forberedelser til Rytterting som arrangeres 1. og 2. april 2017.
Valgkomiteen har mottatt nødvendig informasjon. Første møte med dem er lørdag 15/10-16,
deltagere er president og generalsekretær, sammen med deler av Valgkomiteen.
Foreløpig ingen andre forberedelser for FS. Alt er ivaretatt administrativt inntil videre.

3. NRYF som organisasjon.
Hallgeir Oftedal presenterte muligheter for utvikling av vår organisering. Det settes ned et utvalg fra FS
som skal vurdere dette nærmere og utvikle et oppstartsprosjekt.
Det forberedes en vedtakssak til neste FS møte, der mandat og prosjektgruppe besluttes.
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NORGES RYTTERFORBUND
N ORWEGIAN EQUESTRIAN FEDERATION

Høringssvar «Utkast til spillemiddelsøknad for 2017» pr 2. september 2016

Søknadens oppbygging og søknadssum

Spillemiddelsøknad for 2017 har et nytt format tilpasset strukturen i idrettspolitisk dokument (IPD). Det gjør at

idrettsorganisasjonens sentrale mål og tiltak kommer tydeligere frem enn i tidligere søknader. Noe som viser
på en god måte sammenhengen mellom prioriteringer i den årlige søknaden og organisasjonens hovedmål. I
fremtidige søknader blir det forhåpentligvis også tatt med en nåsituasjonsbeskrivelse slik at sammenheng
mellom langsiktige mål, status i dag og prioriteringer i søknaden blir enda tydeligere.

Det savnes en beskrivelse av sammenhengen mellom prioriteringer i søknaden og søknadssum - og fordeling
av denne på postene. Det har vært bred enighet i idrettsorganisasjonen at det skal forutsettes at
idrettsorganisasjonen kompenseres for lønns- og prisvekst. En søknad for 2017 med en total vekst på 5,76 % er

allikevel kanskje vel høyt?

Pkt 4 Prioriterte områder 2017

IKT

Vedr pkt 4.1

Den nye strukturen i søknaden belyser utfordringer på IT-området enda tydeligere enn tidligere.

Støtteprosessen «Styrke og rasjonalisere organisasjonsarbeidet» hvor IKT står helt sentralt, er gitt stor plass i
søknaden. Der introduseres ny satsing på IKT («digiNlF») og enda en ny IKT-strategi for organisasjonen ved
utgangen av 2017. Det savnes godt forankrede prosesser på dette området, og helhetlig fremstilling av
strategi, organisering og samlet finansiering/regnskap.

Vedr pkt 4.4
I anleggsstrategisk arbeid er det også viktig å jobbe for å sikre at kommuner bidrar med sin tredjedel i
spillemiddelfinansierte anlegg, og minske etterslepet (i enkelte kommuner blir tredjedelen utbetalt 20-25 år
etter anleggsbygging, med den konsekvensen at idrettslagene sliter med renteutgifter på lån i for mange år).
Hva med kommuner med svak økonomi? Dette kan være et signal om at idrettslag i disse kommunene ikke får
mulighet til å bygge anlegg da kommunene ikke har råd til å bidra.

Vedr pkt 4.7
Her mener vi det burde vært prioritert et mål om psykisk helse, og hvordan man kan oppnå gevinst gjennom
idrett, aktivitet og mestring. Dette er i praksis en svært sentral (og delvis dokumentert) del av idrettens
samfunnsbidrag, som er for lite prioritert.

Pkt 5 Postene

Vedr 5.1 Post 1:

Den foreslåtte postfordeling er en ny og kraftig forsterkning av en langvarig ubalanse; postene 1 og 4 øker mer
enn postene 2 og 3. Dette har vært trenden i lang tid. NIFS ledermøte i 2013 samlet seg om et mål om at: - alle
poster i hovedfordelingen bør ha god utvikling med minimum 3 % økning per år. I tillegg bør aktivitetspostene
gjennom NIF reguleres årlig med 6 %. Aktivitetspostene er post 3 og 4.

Office address: So; risen. 73, Postboks 5000, N - 0840 Oslo Org Nr: 9/1 258 802 14.teb: www.rytter.no E-Mail: nryfreJrytter.no

Members of: NIF, EE.F, PEI



(p —'r° c3

Utvikling av tilskudd 2015 — 2017 (2017 = foreslått søkt beløp):

Utvikling i tilskudd fra KUD til NIF (spillemidler)

Tilskudd 2015 Indeks Tilskudd 2016 Indeks Søkt beløp2017

Post 1 130 000 000 104 135 000 000 109 147 000 000

Post 2 232 000 000 102 237 000 000 105 248 000 000

Post 3 146 000 000 105 153 000 000 103 158 000 000

Post 4 128 000 000 105 135 000 000 107 145 000 000

Totalt 636 000 000 ® 104 660 000 000 106 698 000 000

I årets søknad er det foreslåtte tilskuddet på post 1 oppdelt slik at det fremgår hva som skal finansiere

henholdsvis NIF sentralt, idrettskretser og fellestjenester. Det er en fordel. Tilsvarende oppdeling bør også

gjennomføres på post 2.

Vedr 5.2 Post 2:

Det ble i 2016 introdusert en IKT-grunnfinansiering på 16,4 mill. kr. på post 2, uten at posten ble tilført

ekstraordinære midler. Dette medførte at reelt tilskudd til særforbundene i 2016 nominelt gikk ned med 4,4

mill. kr, og nær sagt alle særforbund fikk lavere tilskudd på posten enn året før. Det fremgår at NIF ikke har lagt

opp til å rette opp denne skjevheten i 2017.

Det er ikke tatt hensyn til reduksjonen på post 2 i 2016, i tabellen. Den virkelige utviklingen av tidligere

tilskudd over post 2 til særforbundene, er altså enda dårligere enn det som er vist. Vi ønsker å presisere at

eventuell ytterligere nedgang på post 2 vil medfører reduksjon i aktivitetene, som i dag foregår i våre 9 grener.

Videre forklares økning i tilskuddssøknaden på post 2 bl.a. med fokus på idrett for mennesker med nedsatt

funksjonsevne og utviklingshemmede, økende mangfold og økende antall idrettsgrener. Vi finner også omtale

av førstnevnte som en delforklaring på økning i post 1 under pkt 5.1.5?! Burde kanskje vært presentert en

helhetlig fremstilling av satsningen innenfor gruppen med nedsatt funksjonsevne og utviklingshemmede i

søknaden?!

Det opplyses i søknaden at NIF har et ønske om et samarbeid mellom NIF og særforbundene om å få flere

internasjonale idrettsarrangementer til Norge som finansieres som en fellestjeneste på post 2. Det er ikke

konkludert på dette området og det fremstår derfor hverken som riktig eller nødvendig å ta detaljerte

opplysninger på dette området med i søknaden.

Avslutningsvis vil vi nevne at vi ser frem til videre dialog som skissert i følgeskrivet til høringen, for å få klarhet

og tilbakemeldinger på våre spørsmål og innspill.

På vegne av forbundsstyret og administrasjonen i Norges Rytterforbund

Ingvild Østli

Styremedlem

Ellen Damhaug Scheel

Generalsekretær

(sign) (sign)
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MØTE MED KULTURDEPARTEMENTET

13. September 2016

I nnspill fra NRYF ved

Styremedlem NRYF Sissel Haugslien

Generalsekretær Ellen Damhaug Scheel

NORGES RYTTERFORBUND

• Består av:
— 9 sportsgrener som utføres hele året:

• dressur, sprang, feltritt, distanse, kjøring, funksjonshemmede, mounted games, voltige,
islandshest

— 37.000 medlemmer
— 10.000 startende i konkurranser med egen hest

• Ca 25.000 medlemmer som trener og rir på egenhånd eller i skole/klubbens regi
— 1500 stevner pr år + islandsheststevner
— 17 rytterkretser
— 380 klubber

• Spesialtiltak i kommuner/fylker i NRYF klubbers regi:
— Ridning for fysisk- og psykisk syke (terapiridning)

• Ref rapporten fra Strategiutvalget for idrett «Statlig idrettspolitikk inn i en ny trend» pkt
3.2s39

— Samarbeid med SF0 og skoler
— Rideleir i skoleferier

09.11.2016

6--L1
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09.11.2016

HESTEVELFERD OG RYTTERGLEDE
UNIKT FOR VAR SPORT ER AT ETT MEDLEM HOS OSS OFTE ER 2 LEVENDE VESENER SOM SKAL OG MA TAS HENSYN TILT

- EN IDRETTSUTØVER TIL
- ALLE ALDRE, KVINNER/MENN SAMMEN MED BARN/UNGE PA ALLE FUNKSJONSNIVAERI

Hestevelferd

• I tillegg til basale krav som

mat, drikke, oppstalling og

oppfølging

— sikre treningsforhold

— varierte treningsforhold

— treningsforhold sommer og
vinter

— muligheter for samspill og
utfoldelse

— muligheter for oppstalling på
stevneplassen

Rytterglede

• I tillegg til å utføre god
hestevelferd
— sikkerhet

— variasjon

— trygge omgivelser

— benytte hele året som
treningsperiode

— prøve forskjellige grener

— plass til nødvendig ridning

— nødvendig tilgang til
oppstalling og oppladning

— stallen som samlingspunkt

UTFORDRINGER

• Svært få offentlige anlegg, 8%. 12 % i klubbregi og 80% privat.
• Hestefolk er vant til «kummerlige» forhold — bare hesten har det

bra!
• Lange behandlingsperioder og stor uvisshet i

tippemidler/momskompensasjonsordningene
— Lite forutsigbarhet og mulighet for god planlegging fra år til år

• Kostbare anlegg/hyppig vedlikehold
— Vanskelig for klubber å ivareta uten forutsigbarhet

• Hestesport lavt prioritert i fylker og kommuner — skape forståelse
for sporten — samtidig som vi på grunn av hesten — er nødt til å
drive næring (oppstalling, rideskole...) = vi faller mellom to stoler!
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09.11.2016

57-///6

FORSLAG

• Gjennomgå dagens behovsvurderinger som dagens ordning har
— Mindre generalisering og mer tilpasning
— Prioritere de som tenker på tvers av idretter for å skape et felles

idrettslig miljø — men også arena for folkehelse
• Flerbruksområder/haller/anlegg, ref utvalgets rapport s 46

— I dag gjøres dette primært innenfor de tradisjonelle idrettsgrenene,
som fotball/håndball/ski etc
• Hva med f.eks: fotballbane i midten og kjøre- og ridetrass rundt eller

konkurransebane for våre grener i midten og løpetrass rundt.
• Ridehall med styrkerom/kampsport/judo etc vegg i vegg
• Svømmehall med basseng for hestetrening vegg i vegg
• Hundesport/turn

• Større variasjon i anleggsbygging ???
• Større hensyn til lokale forhold og interesser

FORSLAG:

• "TIPPEMIDDEL-EXPRESS" Mer fleksible løsninger
/differensiert søkeprosess. Ingen rideanlegg
kvalifiserer til forenklede søknader

• KOMPETANSE-KRAV i kommunene:
- mulighet for å se på kompleksiteten i
ordningen

• Tydeligere føringer mht lokale behovsvurderinger
- bygge de "riktige" anleggene
- noe preget av tilfeldigheter, ildsjelers
gjennomføringsevne?
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