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Members of:  NIF, EEF, FEI  

PROTOKOLL FS MØTE NR 11/19  
Dato:  07. november kl 15.00 
Sted:   Ullevål Stadion 
Tilstede: Tore Sannum, Ingvild Østli, Sissel Haugslien, Jan Fredrik Furøy, Heidi Nässelqvist, 

Terje Rogne, Marianne Skille, Kaia Hegre, Ellen Dehn Arvesen, Arne Falbach 
Meldt forfall:  Kari Heistad 
Sekretær:  Geir Andre Dalhus 

Fravær: 

 
SAK 77/19 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 9/19 og nr 10/19 
3. Styret fant ingen av medlemmene inhabile i sakene som skulle behandles. 

 
SAK 78/19 Regnskap per 30.09.19  
V/Økonomisjef Mesud Burzic 
 
Økonomisjefen gav en kort redegjørelse under FS møtet. FS berømmer administrasjonen for god 
økonomistyring og at underskuddet har blitt redusert.  
 
FS ønsker at vi utarbeider gode økonomiske rapporteringsmaler for 2020 og legger frem noen utkast 
på styremøte 12/19.  
 
Vedtak:  

1. Forbundsstyret tok det fremlagte regnskapet pr 30.09.19 til etterretning.  
 
SAK 79/19 Status sport – veien videre 
V/Sportssjef Nina Johnsen 
 
Sportssjef Nina Johnsen gav en status for sportslig oppsummering og veien fremover. FS er fornøyd 
med det langsiktige arbeidet som sporten har lagt ned.  
 
Vedtak:  

1. Forbundsstyret tok orienteringen til etterretning.  
 
SAK 80/19 Retningslinjer for dekking av tapt arbeidsfortjeneste 
V/Arbeidsgruppen 
 
Arbeidsgruppen la frem følgende forslag:  
«Alle dokumenterte utgifter relatert til avtalte møter og andre pålagte aktiviteter for FS i NRYF, 
dekkes etter regning forutsatt at et rimelig alternativ er benyttet.  
 

http://www.rytter.no/


 

 

Tapt arbeidsfortjeneste dekkes i helt spesielle tilfeller etter søknad med inntil kr 2000. Søknad med 
dokumentasjon sendes GS før aktiviteten finner sted. Du må legge fram en attest/ dokumentasjon fra 
arbeidsgiver, eller dokumentasjon for tapt arbeidsfortjeneste.» 
 
 
Vedtak: 

1. Forbundsstyret vedtok retningslinjer for dekking av tapt arbeidsfortjeneste 
 
SAK 81/19 Workshop – RPD – Veien videre 
V/Konstituert Generalsekretær Geir Andre Dalhus 
 
Etter workshopen har administrasjonen sammenfattet en oppsummering som vil bli sendt ut til alle i 
administrasjonen og forbundsstyret. Veien videre ble presentert. 
 
Vedtak:  

1. Forbundsstyret tok orienteringen til etterretning.  
 
SAK 82/19 FEI General Assembly (GA) 
V/President Tore Sannum 
 
President Tore Sannum la frem saken. Det er ønskelig at NRYF har fokus på følgende saker:  

i. Likebehandling funksjonshemmede og funksjonsfriske 
ii. Obligatorisk bruk av helsekort for hesten 

 
Vedtak:  

1. Forbundsstyret tok orienteringen til etterretning.  
 
SAK 83/19 Ledersamling NIF 
V/Konstituert Generalsekretær Geir Andre Dalhus 
 
Konstituert generalsekretær Geir Andre Dalhus presenterte saken.   
 
Vedtak:  

1. Forbundsstyret tok orienteringen til etterretning 
 
 
SAK 84/19 Etablering av felles forum for hesteorganisasjonene  
V/President Tore Sannum 
 
Den 23. oktober ble det gjennomført et møte med DNT, NJ, Rikstoto og Rytterforbundet. I tillegg 
deltok hest360 grunnet Hest360 fondet.  

 
Agendaen for møtet var: 

- Stiftelsen vi orienterer 
- Diskusjon av felles muligheter på tvers av hestesporten 
- Sponsorer på tvers av hestesporten 
- Hest360 fondet 

 



 

 

I forbindelse med møtet ble det diskutert å etablere et nytt forum for hestesporten. Bakgrunnen for 
dette er blant annet at hestesportens sekretariat for næringsutvikling og samfunnskontakt ikke er 
operativ.  
 
Vedtak:  

1. Forbundsstyret tok orienteringen til etterretning.  
 
SAK 85/19 Islandshestforeningen 
V/Visepresident Ingvild Østli 
 
Visepresident Ingvild Østli presenterte saken. 
 
Vedtak: 

1. Forbundsstyret tildeler ikke noen ekstramidler til Islandshestforeningen for 2019, da 
tildelingen er innenfor kontraktens budsjettrammer.  

 
SAK 86/19 Orienteringssaker 
V/Konstituert Generalsekretær Geir Andre Dalhus 
 

a) Pressestatistikk   
Det har blitt sendt ut 99 pressemeldinger så langt i 2019. Dette har generert 214 oppslag på 
skriftlige medier. Vi ser at det er mest gjennomslag på de lokale mediene med 109 oppslag.  
 

b) Evaluering Arrangørkonferansen 
Arrangørkonferansen ble gjennomført 12.oktober på Thon Hotel Arena, Lillestrøm. 
Tilbakemeldingene for konferansen var generelt gode. 

 
c) Beredskapsplan for NRYF  

Det bør gjennomføres en intern prosess med utarbeidelse av beredskapsplan for NRYF og 
ikke bare kopiere NIF sin versjon. Dette for å sikre forankringen i en beredskapsplan. Det bør 
lages en oppsummering i tilknytning til en beredskapsplan, som bør være i innledningen.  
 

d) Viktige møter fremover: 
a. 11. november: Særforbundsmøte 
b. 11. november: Høringsmøte idrettsmeldingen og forvaltningsordningen NIF 
c. 19. november: Rapportering på bruk av post 2 og 3 midler til NIF 
d. 29. – 30. november: Ledersamling NIF 
e. 03. desember: Olympiatoppen møte 
f. 12. desember: Idretten skaper sjanser 

 
 

e) Idrettsgallaen – nominasjonsprosess  
Norges Rytterforbund har nominert Jens Lasse Dokkan i kategorien «Årets mannlige 
funksjonshemmede utøver». Kravet for å kunne bli nominert er følgende:  

 
f) Administrative endringer 

Konstituert GS informerte om administrative endringer fremover.  



 

 

 
SAK 87/19 Åpen post 
 
«Aksjonsgruppa Hest – for folk flest» 
Det er viktig at NRYF bidrar med fakta og ikke tar et politisk standpunkt ovenfor aksjonsgruppa.  
 
Hest360: 
GS gjennomgår hest360 avtalen på neste FS møtet.  
 
Grensepassering 
NRYF er invitert med som deltaker på et møte med finansdepartementet i forbindelse med diskusjon 
av grensepassering. Møtet blir avholdt i nær fremtid. Tore Sannum vil delta som meddeltaker fra 
NRYF.  
 
Den store kompetansehelga 
Konstituert GS la frem program for helgen.  
 
Gjelsten stipendet 
Fått inn 21 søknader. Søknadsfrist 30.november.  
 
Åpent trenermøte i sprang den 11.november 
På dette møtet blir det tatt opp blant annet tidligere diskusjoner rundt stevnestruktur og aktivitet i 
sprang. Ref. tidligere brev og innspill som har vært oppe til diskusjon i FS.  
 
Norwegian Horse Festival og Kingsland Oslo Horse Show  
Det er viktig at vi har en plan på hvordan benytte disse arenaene og hvem vi skal invitere. 
Påtroppende generalsekretær vil se på dette og utarbeide forslag til hvordan optimalisere 
møteplassen.  
 


