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President Tore Sannum ønsket velkommen og spurte om noen hadde innvendinger til innkallingen. Det var 
ingen innvendinger. Ingen meldte seg inhabile i noen av sakene. 
 
SAK 1/18 GODKJENNING AV PROTOKOLL 
Protokoll fra FS møte nr 10/17. Tidligere godkjent pr mail. 
 
SAK 2/18 STEVNEPROGRAM 2018  

I forbindelse med overføringen av ansvaret for HorsePro fra CompetIT til NRYF i 2017, ble det gjort en 
teknisk evaluering av HorsePro hvor det ble påpekt at HorsePro STEVNE er basert på utdatert 
teknologi. Det er derfor behov for enten å investere i utvikling av HP Stevne eller inngå samarbeid 
med ekstern aktør, som Equipe. Tidligere HorsePro arbeidsgruppe, som ble utnevnt av FS i 2016, 
konkluderte med at dersom NRYF skulle endre sitt stevneprogram (altså HP Stevne), burde Equipe 
være et godt alternativ.  

Risikoen for budsjettoverskridelser er stor ved egenutvikling. Det er viktig for NRYF at vi ikke havner i 
en situasjon der kostnadene løper uten at medlemmene ser resultatet av det. Equipe har lavere 
inngangskostnad og risikoen er mindrel, enn ved egen utvikling av HP Stevne.  
HP Nett (påmelding etc) beholdes. 
 
Vedtak 
Utviklingen av HorsePro STEVNE stanses og bruken av programmet fases ut. Administrasjonen i NRYF får 
ansvaret for å inngå en langsiktig avtale med Equipe som sikrer forutsigbarhet i videre planlegging, utvikling og 
økonomi. Det må sørges for en åpen og god kommunikasjonsflyt, i tillegg til en kostnadseffektiv stevneløsning. 
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SAK 3/18 RYTTERPOLITISK DOKUMENT 2019-2023  
Det er igangsatt en arbeidsprosess for å utvikle nytt forslag til Rytterpolitisk dokument, som skal behandles på 
Ryttertinget 2019. 3 arbeidsgrupper er nedsatt og tidslinje er besluttet, for å sikre både involvering og 
forankring i organisasjonen. 
 
Vedtak:  
De foreslåtte arbeidsgruppene, med deltagere både fra FS og administrasjonen, er vedtatt. 
 
 
SAK 4/18 FORMALITETER Ref sak 58/17 
Det ble lagt frem ny stillingsinstruks for generalsekretær (GS), på bakgrunn av forslag og innspill som er 
kommet fra SFF (Særforbundenes fellesorgan) Forslaget fra SFF er basert på innspill fra flere særforbund 
(deriblant NRYF), vedrørende deres eksisterende GS instruks.  
 
Vedtak:  
Det nye forslaget til GS instruks ble vedtatt. Presidenten ble gitt mandat til å forhandle med dagens GS om 
endring av nåværende instruks. Eksisterende FS instruks ble opprettholdt. 
 

SAK 5/18 NORGES IDRETTSFORBUND  

Det har vært mye diskusjoner rundt NIFs håndtering av de 2 siste års henvendelser fra media vedr 
åpenhet. Dette primært i forbindelse med økonomiske saker som pengebruk i forbindelse med 
konsulenttjenester, reiser, bespisning etc. 
Mange særforbund og idrettskretser stiller seg spørsmålet om de har tillit til dagens NIF ledelse, dvs 
Idrettsstyret. Enkelte har også tatt til ordet for ekstraordinært idrettsting. 
Idrettsstyret har fremstått splittet og kanskje litt klønete i prosessen og har ikke vist handlingskraft 
eller offensiv holdning, for å forklare og oppklare misforståelser og gale tolkninger av det som har 
blitt tatt frem ift reiseregninger etc, fra medias side, etter at alle regnskap ble åpnet tilbake til 2013. 
Man kan vel si at i etterpåklokskapens lys, burde hele prosessen ha vært håndtert mer profesjonelt 
og ikke holdt tilbake informasjon, slik det ble gjort i en lang periode. 
 
Idrettsstyret sendte rett før jul, til alle særforbund og idrettskretser, ut en redegjørelse om prosessen 
med regnskapsvedlegg. Umiddelbart etterpå sendte Troms Idrettskrets ut et opprop med krav om 
ekstraordinært idrettsting. 
 
Forbundsstyret har vurdert om idrettsstyrets disponeringer og håndtering av saken er kritikkverdig og 
bør få konsekvenser, om det er tillitsbrudd og hvordan NRYF bør forholde seg til dette.  
 

Vedtak:  
Styret i Norges Rytterforbund er ikke fornøyd med den måten styret i NIF har opptrådt på med tanke på 
åpenhet de siste to-tre årene.  Styret i NIF har bidratt til å svekke omdømmet til norsk idrett, som det vil ta tid å 
bygge opp igjen. Det er ikke grunn til å uttrykke mistillit til styret i NIF, men styret i Norges Rytterforbund 
forutsetter at idrettsstyret prioriterer åpenhet og etablering av tillit til alle relasjoner i resterende 
fungeringsperiode.  
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SAK 6/18 SPONSOR/SAMARBEIDSPARTNERE  

Det er behov for mer formelt engasjement og støtte fra forbundsstyret, spesielt etter at 
markedskonsulentstillingen ble avviklet i desember 2017, grunnet sviktende inntekter. I dag er det 
flere sponsorer som sponser klubber direkte ifm NM (Felleskjøpet, Ferd) og andre 
stevner/arrangement/cuper (Spillers, Teleplan, JJ Horses, Walber osv). Vi har utfordringer med å 
skaffe riksdekkende samarbeidspartnere, som kan bidra for å få fokus på sporten vår gjennom flere 
sentrale aktiviteter og aktuelle arrangement. Pr i dag har vi Agria, Thon og nylig inngått avtale med 
Skoies, som hovedsamarbeidspartnere. Det er ønskelig med en konkret ansvarlig i FS, som kan bidra 
med å identifisere muligheter, skaffe relasjoner og inngå konkrete samarbeidsavtaler, i samarbeid 
med administrasjonen. 
 
Vedtak:  
Styret i NRYF ønsker å bidra til økte inntekter for sporten. Arne Falbach har fått dette ansvaret i forbundsstyret 
og skal bistå administrasjonen med å øke sportens inntekter, primært fra eksterne sponsorer.  
 

SAK 7/18 GRENUTVALG (GU) REF SAK 64/17  
Det manglet grenmedlemmer i feltritt og funksjonshemmede ved forrige FS gjennomgang, ref Sak 64/17. 
Derfor ble det presentert en innstilling fra GU feltritt, i tillegg til en endring i GU Sprang, nå. GU 
funksjonshemmede jobber fremdeles med å finne ett nytt medlem. 
 
Vedtak: 
Forbundsstyret godtar innstillingen fra GU feltritt og oppnevner Elin Heistad som leder og Janne Slorafoss og 
Inger Bugge som nye medlemmer.  
GU Sprang ny leder Tonje M. Moe oppnevnes. 
At GU-FH ikke har klarlagt flere kandidater foreløpig, men har fokus på å få ett medlem til, tas til etterretning. 

 
 

SAK 8/18 ORIENTERINGSSAKER 

ORGANISASJONSPROSJEKTET. Dette er et prosjekt som er igangsatt, med visepresident Ingvild Østli som leder, 

ref tidligere Sak 61/17. Hensikten er å se på vår organisasjonsstruktur, for å belyse forbedringspunkter og 

utvikle et forslag for gjennomgang på Ryttertinget 2019. Alle kretser og grenutvalg har i første omgang mottatt 

konkrete spørsmål og fått mulighet til å uttale seg om sine tanker og forslag. Dette vil tas med i videre prosess, 

i tillegg til at andre aktuelle grupper blir kontaktet etter hvert. Man ser også på organisasjonsstrukturen i andre 

nordiske land. Oppstartsmøte i den utvidede arbeidsgruppen blir 25/1-18. 

 
SAK 9/18 ÅPEN POST 

a. Kompetanse/kompetanseheving av teknisk personell (ref sak 66/17) 

Utsatt til senere. 

 

b. Status interne arbeidsforhold. Det er en pågående prosess i administrasjonen for å vurdere 

forbedringspunkter i arbeidsrutiner, prosesser og for å optimalisere arbeidsmiljøet og 

igangsette nødvendige tiltak. Så raskt som mulig og senest 1. februar skal det være avtalt 

konkrete tiltak. 

 
 


