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FS-protokoll 01/2016 
 
Fra: Forbundsstyremøte, i kantinen på Ullevål i Oslo. 
Dato: 21. januar 2016 – FS-møte 01/2016 
Tilstede: Ingvild Østlie, Guri Ramtoft, Rolf Nøstdahl, Stian Øglænd, Hallgeir Oftedal, Lill Svele, Heidi 
Nässelqvist 
Sekretær: GS Ellen Damhaug Scheel 
Andre til stede: Sportssjef Nina Johnsen, Økonomisjef Mesud Burzic (under første del av møtet) 
Meldt forfall: Anne Gina Fredriksen, Jan-Fredrik Furøy, Sissel Haugslien, Totto Hartmann, Elin Gravdal 
(protokollfører) 
Fravær:  
Protokollen fordelt til, utenom til deltagerne/medlemmene: NRYFs Kontrollkomité 
Saksnr./år: 1-6/16 (6 saker) 
Sider: 3 
 

  

 
President Stian Øglænd ønsket velkommen, og spurte om noen hadde habilitetsinnsigelser til 
sakslisten, noe ingen hadde. Det var ingen kommentarer til sakslisten. 
 
 
1/16 FS-PROTOKOLL 11/2015 
 Vedtak: 
 Protokoll 11/2015 ble behandlet på e-post forkant av FS-møtet, og enstemmig vedtatt. 

 
 
2/16 ØKONOMI 

Foreløpig årsregnskap 2015 ved Økonomisjef Mesud Burzic.  
Endelig regnskap for 2015 vil bli revidert i midten av februar. 
 
Vedtak: 
FS tok regnskapet til orientering, og registrerer at fjorårets regnskap er ihht godkjent budsjett.  
 
 

3/16 KRAFTTAK FOR RIDEBANEBUNNER  
 Revisjon av kriterier for søknadsrunde 2016-2017 (Utviklingssjef Kjell Myhre). 
 Det vises til FS Sak 36/09, der det ble vedtatt å innføre en årlig hestelisens øremerket støtte til 
 utbedring av ridebanebunner. Se presentasjon i Vedlegg 1 

 
Vedtak: 
FS stiller seg positive til utkastet til nye retningslinjer knyttet til utbedring og vedlikehold av 
ridebanebunner. Anleggsutvalget (AU) bes om å fremme et nytt og endelig forslag til 
retningslinjer for tildeling. FS ønsker at AU/adm. samler «forslag til nye kriterier» og «drift og 
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vedlikehold», da dette henger tett sammen. FS ber også AU om å ta en gjennomgang av de 
foreslåtte kriteriene for å sikre at man enda tydeligere får frem muligheter og konsekvenser av 
de foreslåtte kriteriene. Når saken er klar, kan den sendes FS for endelig behandling per mail.  
Vedrørende siste punkt i presentasjonen, Støtte til mesterskap, ønsker ikke FS at 
mesterskapsstøtte skal tildeles som en del av midlene til «Krafttak for ridebanebunner».  
FS er positive til tiltak som sikrer mesterskap med høy kvalitet, og er derfor positive til denne 
typen støtte via evt. andre midler. FS ber administrasjonen utrede dette om administrasjonen 
ser behov for en slik støtteordning.  

 
 
4/16 STRATEGIARBEID FS-GRUPPER 

President Stian Øglænd presenterte en oppsummering av FS-gruppenes arbeid. Prosess 
fortsetter. Se presentasjon i Vedlegg 2 
 
Vedtak: 
FS tar ovennevnte til orientering. Saken oversendes administrasjonen for deres innspill, og tas 
opp igjen i FS når dette foreligger.  

 
 
5/16 ORIENTERINGSSAKER 

1. Adm. – Status ved årsskiftet ved GS, Ellen Damhaug Scheel.  
 

2. Sportsavd. – Status ved årsskiftet ved Sportssjef Nina Johnsen. FS er fornøyd med 
fremdrift og prosesser.  
 

3. CompetIT/HorsePro – Styremedlem Rolf Nøstdahl presenterte status pr. 2015.  
FS ønsker en workshop på neste styremøte, for å drøfte NRYFs eierskap og forvaltning 
av det. Hvor er vi – hva vil vi?  
 

4. Økte spillemidler – mulighet for NRYF? – v/GS Ellen Damhaug Scheel 
Det ble besluttet at FS skal fokusere på politisk påvirkning både i NIF og aktuelle dept.  
i forkant av tildelinger. Konkret økning av spillemidler i inneværende år er imidlertid 
ikke aktuelt, da dette er tildelinger på bakgrunn av søknader som kom før fristens 
utløp. 
 

5. Disiplinærsak i Rogaland – v/GS Ellen Damhaug Scheel 
GS orienterte vedrørende status. FS anser denne saken som en alvorlig disiplinærsak. 
FS gir GS mandat for å sende saken til Domsutvalget i NIF, samt ta ansvar for videre prosess 
basert på innspill fra NIF. FS ønsker orientering om saken på neste styremøte.  

 
6. Klubbnytt – ingen saker. 

 
7. Irettesettelseskort – ingen saker.  
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6/16 ÅPEN POST  
1. OL/Paralympics i Rio, tilstedeværelse av FS og/eller adm. – v/GS Ellen Damhaug Scheel 

Prinsipiell beslutning om at evt. tilstedeværelse av FS og/eller adm. skal vurderes i henhold 
til kostnader, reisevei/avstand og deltakelse i OL/Paralympics. Det er en samlet pott som 
skal fordeles og brukes optimalt, og FS mener at det da er behov for å vurdere dette i 
hvert tilfelle.  
For konkret deltakelse i Rio gis GS mandat til å vurdere dette sammen med 
sportsavdelingen og de aktuelle deltakerne. Det er en kostbar reise, og det er mulig 
sportsavdelingen og utøverne har behov for å benytte midlene på en annen måte.  
 

2. Endring i grenutvalg  
Det ble fremlagt forslag til endringer for tre av grenutvalgene. FS ønsker imidlertid å 
behandle alle utvalg samtidig.  Adm. skal komme med innstilling for samtlige utvalg. Det 
skal publiseres på nett, og søkes etter evt. nye interesserte medlemmer.  
Vedtak:  
FS flytter behandlingen av endringer i GUene til neste møte, slik at man får behandlet alle 
grenutvalg samtidig.  
 

3. TKr – forslag endring reglement  
FS fikk ikke behandlet denne saken på møtet, men den vil bli behandlet av FS på mail 
snarest. 
 

4. Behandling av disiplinærsaker – v/styremedlem Hallgeir Oftedal  
Tilleggssak som kom opp under FS-møtet. 
På bakgrunn av orienteringen i FS 2. desember 2015, Sak 78/15 pkt. 5, fra Lov- og 
organisasjonsseminaret i NIF, drøftet FS fastsettelse av sanksjonene i KR i samsvar med 
endringene i NIFs lov § 11. FS drøftet også spørsmål knyttet til prosedyren for behandling 
av disiplinærsaker som ikke omfattes av KR. Det har vært kontakt med TKr.  Det utarbeides 
et notat om saken, som underlag for behandling i FS.  
Vedtak: 
Notat utarbeides med forslag til vedtak. Behandling av saken utsettes til senere FS-møte. 
De involverte parter, hovedsakelig TKr, skal være delaktig i prosessen.  
 

 
 


