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PROTOKOLL FS MØTE NR 1/21 
Dato: Torsdag 21. januar 2021 
Sted: Teams 
Til stede: Tore Sannum, Ingvild Østli, Ellen Dehn Arvesen, Heidi Nässelqvist,   
Kari Heistad, Kaia Hegre, Jan Fredrik Furøy, Sissel Haugslien, Marianne Skille (vara) og Arne Falbach 
(vara). 
Andre til stede: Beate Heieren Hundhammer, Tine Skoftedalen Fossing, Nina Johnsen og Kjell Myhre. 
Sekretær: Beate Heieren Hundhammer 
Meldt forfall: Terje Rogne 
 
 

 
 
SAK 1/2021      GODKJENNING AV INNKALLING, SAKSLISTE, PROTOKOLL OG HABILITET 
v/president  
 
Vedtak: 

1. Forbundsstyret vedtok innkallingen og vedlagte saksliste. 
2. Forbundsstyret vedtok protokollen fra FS møte nr 15/20 
3. Styret fant ingen av medlemmene inhabile i sakene som skulle behandles.  

 
 
SAK 2/2021      RAPPORT STEVNEUTVALG (jfr. sakene 93/19 og 3/2020) 
v/visepresident 
Det vises til forbundsstyresakene 93/19 og 3/2020 hvor forbundsstyret etter anbefaling fra Teknisk 
komité, nedsatte et utvalg – et stevneutvalg - som bl.a. skulle se på stevneøkonomi, stevnekvalitet og 
kostnader for deltakelse. Utvalgets arbeid skulle resultere i en rapport til forbundsstyret med 
anbefalinger for videre arbeid. Utvalget har bestått av visepresident Ingvild Østli (leder for utvalget), 
Kari Heistad (forbundsstyret), Siri Evjen (administrasjonen), Åse Mortensen (stevnearrangør).  
 
Utvalgets rapport ble sendt ut til forbundsstyret på forhånd, og gjennomgått av visepresidenten på 
møtet. Forbundsstyret tok rapporten til orientering og ber administrasjonen følge opp og vurdere 
anbefalingene i rapporten. 
 
Vedtak: 

1. Forbundsstyret tok rapporten «Økonomi og bærekraft i stevnesammenheng» til orientering. 
Rapporten oversendes administrasjonen for videre arbeid og konsekvensutredninger. Saker 
som krever betydelige ressurser eller som er av prinsipiell art tas tilbake til forbundsstyret for 
diskusjon. 
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SAK 3/2021      TEKNISK KOMITE OG TEKNISK KOMITE REGLEMENT - MANDAT, PROSEDYRE 
OPPNEVNING 
v/ generalsekretær  
Forslag til revidert mandat for Teknisk komité (TK) og Teknisk komité reglement (TKr) ble 
gjennomgått. 
 
Vedtak: 

1. Forbundsstyret vedtok forslaget til revidert mandat for Teknisk komité (TK) og Teknisk 
komité reglement (TKr), og slutter seg til retningslinjer for prosessen for oppnevning til TKr. 

 
 
SAK 4/2021      STEWARDKOMITE – MANDAT, PROSEDYRE OPPNEVNING  
v/generalsekretær 
Forslag til revidert mandat for Stewardkomiteen (SK) ble gjennomgått.  
 
Vedtak: 

1. Forbundsstyret vedtok forslaget til revidert mandat for Stewardkomiteen (SK), og slutter seg 
til retningslinjer for prosessen for oppnevning til SK. 

2. Dog oppnevnes ny stewardkomité på møte i forbundsstyret i februar, da det er over ett år 
siden det skulle vært gjennomført en valgprosess. Deretter følges de vedtatte retningslinjer 
for oppnevnelse. 

 
 
SAK 5/2021      VALGKOMITE – INNSTILLING TIL RYTTERTINGET 
v/ generalsekretær 
Forbundsstyret innstiller på valgkomité til ryttertinget. Nåværende leder Kjersti Fotland ønsker ikke 
gjenvalg. 
 
Vedtak: 

1. Forbundsstyret innstilling til Ryttertinget 2021 på valgkomité: 
Unni Henriksbø, leder, ny 
Elin Hilling, gjenvalg 
Haldor Bråstad, gjenvalg 
Vara: 
Tormod Bakke Johnsen, gjenvalg 

 
 
SAK 6/2021    OPPFØLGING MØTE I TEKNISK KOMITE 31. OKTOBER 2020 
v/generalsekretær 
Teknisk komité (TK) sitt årlige ble avholdt 31.10.2020 på Ullevål Stadion. Noen av sakene som ble 
behandlet var det ønske om at forbundsstyret skulle ta stilling til, og to anbefales å behandles nå.  
 
Innstilling til forbundsstyret fra Teknisk komité reglement (TKr) med bakgrunn i møte i TK: 
Tydeliggjøre ODs rolle som førsteinstans og klargjøre hva som er vedtak 
1. Dommeren kan, på samme måte som overdommer, ilegge irettesettelseskort for brudd mot § 174 
om avstraffelse av hest i klassen vedkommende dømmer. I dressurkonkurranser er det dommer C som 
kan gi irettesettelseskort. Anke kan sendes til TKr innen 7 dager.  
2. Utelukkelse etter 2 irettesettelseskort endres fra 3 måneders utestengelse til 1 måned 
utestengelse. 
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I forhold til punkt 1 hadde forbundsstyret ingen motsigelser om at dommer også kan ilegge 
irettesettelseskort. Imidlertid ønskes ikke setningen om dommer c i dressur inn i KR I, men heller 
formulere et punkt i KR I hvor det henvises til at man må se grenreglement for ytterligere beskrivelse.  
Når det gjelder punkt 2 ønsket ikke forbundsstyret at utestengelsen skal redusere til 1 måned. 
Imidlertid ble det drøftet om man kunne differensiere type overtredelse, og med det gi ulike lengder 
på utestengelse i forhold til alvorlighet. Forbundsstyret ønsker at det skulle tas en ny vurdering av 
dette før forbundsstyret eventuelt fatter et vedtak.  
 
Mesterskapsmedaljer  
I § 154 står det: «Det må være 3 deltakere for å kunne avholde mesterskap. Med kun 3 deltakere skal 
det bare deles ut gull og sølv». Til møtet i TK var det fremmet forslag om at så lenge det er godkjent 
klasseresultat, kan man dele ut alle medaljer. Argumenter som fremkom for og imot fremgår av 
protokollen fra møtet og innstillingen fra TKr (kun en kortversjon av innstillingen er gjengitt her). 
 
Forbundsstyret slutter seg til forslaget som ble fremmet på møtet i TK. 
 
Vedtak:  

1. Forbundsstyret tar referatet fra møte i Teknisk komité 31.10.2020 til orientering. 
2. Forbundsstyret slutter seg til forslaget om at dommeren kan, på samme måte som 

overdommer, ilegge irettesettelseskort for brudd mot § 174 om avstraffelse av hest i klassen. 
3. Forbundsstyret vedtar å gi ut alle 3 medaljene ved 3 startende i mesterskap. 

 
 
SAK 7/2021    AVVIKLING RYTTERTINGET 2021 
v/generalsekretær og seniorrådgiver Kjell Myhre 
Grunnet Covid-19 situasjonen er det foretatt en vurdering om Ryttertinget 2021 bør gjennomføres 
digitalt. Administrasjonen ønsker en avgjørelse på dette nå, da det blir krevende å forberede to 
alternative avviklinger av ryttertinget. Administrasjonen anbefaler digital gjennomføring. 
 
Forbundsstyret sluttet seg til administrasjonens anbefaling. 
 
Vedtak: 
Ryttertinget 2021 avvikles digitalt. 
 
 
SAK 8/2021    ORIENTERINGSSAKER  

a. Status arbeid utvalg (93-2020) retningslinjer utestengte personer mm 
b. Arrangørkonferansen 16.1.2021. 

 
 
SAK 9/2021     TILTAKS- OG ÅRSPLAN FOR FORBUNDSSTYRET  
 
 
SAK 10/2021    ÅPEN POST 
 
 
 
 
 
 
 


