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Taushetsplikt er gjeldende for alle medlemmer i Teknisk komité reglement, jfr. KRI Tillegg 9.2.    

f) Taushetsplikt. Deltaker i organ listet opp i pkt. 1.c andre til fjerde ledd og andre 

høringsinstanser plikter å hindre at andre får kjennskap til det han under tjeneste i organet får vite 

om noens personlige forhold. Taushetsplikten gjelder også etter at man har gått ut av organet. 

Ved hvert møte eller behandling av sak skal medlemmenes habilitet vurderes.  

 

1. Teknisk komité (TK) 

a) TK er Norges Rytterforbunds (NRYF) faglige instans for reglementssaker og utgjør 
bindeleddet mellom reglement og sport.  
 

b) TK består av reglementsutvalget (TKr), lederne av sportsutvalgene og lederen av 
stewardkomiteen. Disse personene har både møte, tale -og stemmerett.  
NRYFs kontaktveterinær tiltrer ved behandling av veterinære spørsmål og har talerett 
i slike saker.   
Ledere for komiteer for teknisk personell tiltrer i behandling av saker som berører 
teknisk personell i den aktuelle grenen og har talerett i slike saker.   
NRYFs president og generalsekretær har møte- og talerett.  
TK kan gi øvrige personer fra administrasjonen eller tillitsvalgte møte -og talerett 
dersom det er relevant for saksbehandlingen.  
 

c) Leder av Teknisk Komité reglement (TKr) er også leder av TK, og nestleder av TKr er 
nestleder av TK. TKs leder innkalles til forbudsstyremøter ved behov, for øvrig er TKs 
dialog med NRYFs administrasjon.  
 

d) TK er delegert myndighet av forbundsstyret til å fastsette reglementsendringer innen 
sitt ansvarsområde, som ikke angår NRYFs policy. Reglementsendringer som angår 
NRYFs policy, skal oversendes forbundsstyret med innstilling. 

 
e) TK møtes minst én gang årlig for å diskutere reglementsspørsmål og fastsette 

reglementsendringer for det kommende året for spørsmål som gjelder KR I eller går 
på tvers av grenene. Vedtak skal fortrinnsvis fattes gjennom konsensus. Dersom dette 
ikke er mulig, skal vedtak fattes ved avstemning blant de fremmøtte medlemmene 
som har stemmerett. Ved stemmelikhet teller lederens stemme dobbelt. Mindretallets 
mening skal fremgå av protokollen. . NRYFs administrasjon sørger for en sekretær 
som fører referat fra møtet. 
 

2. Teknisk Komité reglement (TKr) 

a) TKr består av leder, nestleder og tre medlemmer, oppnevnt av forbundsstyret etter 
innstilling fra NRYFs administrasjon. Medlemmene oppnevnes for to - 2 – år, og slik at 
halvparten oppnevnes hvert annet år.  Forbundsstyret oppnevner leder for to – 2 – år 
av gangen. Forøvrig konstituerer TKr seg selv. Medlemmene skal dekke et bredest 
mulig spekter av reglementskunnskap, både norske og FEIs reglementer. Ett av 
medlemmene skal være jurist. Leder av TKr må ha bred erfaring med, og kunnskap 
om, reglementet på tvers av grenene, og særlig om KR I.  
 



 

 3 

b) TKr er delegert myndighet av forbudsstyret på følgende områder: 
• Fastsette reglementsendringer ut over det som avgjøres av TK, tolke 

reglementet og ellers behandle alle saker med tilknytning til 
reglementsspørsmål som ikke angår NRYFs politikk. Forslag til vedtak som 
angår policy skal oversendes FS som en innstilling. 

• Behandle protester, meldinger om reglementsbrudd og anker over avgjørelser 
av protester og andre vedtak fattet av overdommer eller dommer i forbindelse 
med stevne. Regler for behandling av slike saker er gitt i KR I tillegg 9 og 10. 
TKr er ikke underlagt de styrende organers instruksjonsmyndighet i 
behandling av disse sakene.  

• Dispensasjonssaker, jf KR I Tillegg 6. 
 

c) TKr kan ta opp saker på eget initiativ. 
 

d) TKr utfører det løpende arbeidet med reglementene i samråd med NRYFs 
administrasjon, sportsutvalgene, utvalgene for teknisk personell og NRYFs 
kontaktveterinær etter hva som er relevant i den enkelte sak. Eksterne fagpersoner 
kan konsulteres ved behov. 

 
e) TKr forbereder saker om reglementsendringer til TK-møtet. 

 
f) Vedtak skal fortrinnsvis fattes gjennom konsensus. Dersom dette ikke er mulig skal 

vedtak fattes ved avstemning. Minst tre medlemmer må delta i saksbehandlingen og 
avstemningen. Ved stemmelikhet teller lederens stemme dobbelt. Mindretallets 
mening skal fremgå av protokollen. 

 
g) TKrs leder har fullmakt til å svare på henvendelser og treffe avgjørelser i rene 

ekspedisjonssaker. Lederen kan delegere denne fullmakten videre til nestleder i 
enkeltsaker.  

 
h) Alle vedtak og vurderinger skal sendes skriftlig (elektronisk eller per post) til dem 

saken angår og til NRYFs administrasjon.  
 

3. Dokumentasjon 

a) Det skal føres protokoll over alle møter i TK og TKr med vurderinger, vedtak og 
innstillinger. Også vedtak i ekspedisjonssaker skal protokollføres. Protokollene skal 
føres slik at de er rimelig informative. En innstilling skal så vidt mulig formuleres slik 
at samme ordlyd kan benyttes som vedtak i høyere ledd. 
 

b) Protokollene fra TK og TKr sendes elektronisk til NRYFs administrasjon, som fordeler 
dem til alle TKs medlemmer, forbudsstyrets medlemmer og varamedlemmer, og 
NRYFs kontaktveterinær. 
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Tillegg 

Oppnevning av medlemmer til TKr 

• Alle medlemmer kan melde interesse for å bli medlem av TKr. Krav og forventninger til 
kvalifikasjoner formidles tydelig. 

• Ved oppnevning av TKr skal det så langt det er mulig tas hensyn til både behovet for 
fornyelse og kontinuitet. 

• Fremdriftsplan for oppnevning av medlemmer til TKr: 
➢ Innen 15.11.: Portal for å melde interesse (også for dem som ønsker gjenvalg) blir 

åpnet på rytter.no  
➢ 25.11.: Frist for å melde interesse. Nødvendige avklaringer med kandidatene 

gjøres av organisasjonssjefen. 
➢ Innen 2.12.: Organisasjonssjefen sender innstilling til generalsekretær. 
➢ Innen 20.12.: Generalsekretær innstiller overfor forbudsstyret som gjør endelig 

vedtak. 
➢ TKr sin funksjonstid følger kalenderåret. 

 


