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PROTOKOLL FS MØTE NR 13/20 
Dato: Torsdag 1. oktober 
Sted: Ullevål stadion 
Til stede: Tore Sannum, Ingvild Østli, Ellen Dehn Arvesen, Sissel Haugslien, Heidi Nässelqvist, Terje 
Rogne, Marianne Skille (vara), Kari Heistad, Kaia Hegre, Jan Fredrik Furøy, Arne Falbach (vara). De fire 
sistnevnte deltok via Teams. 
Andre til stede: Beate Heieren Hundhammer, Nina Johnsen, Tine Skoftedalen Fossing, Kjell Myhre og 
Øyvind Larsen Tolgensbakk. 
Sekretær: Beate Heieren Hundhammer 
Meldt forfall: ingen 
 
 

 
 
SAK 69/2020      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 12/20 
3. Styret fant ingen av medlemmene inhabile i sakene som skulle behandles.  

 
 
SAK 70/2020    REGNSKAP PR. 31. AUGUST MED PROGNOSE FOR 2020 
v/generalsekretær og økonomisjef Mesud Burzic 
Resultatregnskapet pr 31. august 2020 viser et overskudd på kr. 7.181.656, noe som er ca. 3 mill 
høyere enn i fjor. Det vises til sak 58/2020 Regnskap pr. 30. juni, hvor det ble understreket at en stor 
del av midlene, herunder øremerkede, står ubrukt pga lavere aktivitet som følge av Covid-19.  
 
Prognosen viser et overskudd på ca. 1,3 mill. Prognosen forutsetter at øremerkede aktivitetsmidler 
enten er brukt eller periodisert, og eventuell kompensasjon for tapte inntekter er ikke tatt med. Selv 
om ikke alle øremerkede midler vil bli brukt, gir dette et riktigere bilde av hva «overskuddet» til slutt 
blir, da øremerkede midler uansett må avsettes til bestemte aktiviteter/tiltak som kan gjennomføres 
senere.   
Når kostnader som finansieres av øvrige midler er redusert, gir det et vesentlig høyere overskudd 
enn budsjettert selv om også egne inntekter er redusert. I forhold til dette vil administrasjonen 
komme tilbake med forslag til hvor mye vi bør sette av til den ordinære egenkapitalen, og hvor mye 
som bør avsettes til å styrke sport, bredde og øvrige aktiviteter de neste årene. Disponeringen av et 
slikt overskudd er også avhengig av hvordan regjeringen vil innrette sine støtteordninger etter et 
ekstraordinært år som 2020. Det er også foreløpig usikkert om og eventuelt i hvor stor grad egne 
inntekter vil bli påvirket av Covid-19 i 2021. 
 
Vedtak: 

1. Styret tok regnskapet pr. 31.8. og prognosen for 2020 til orientering. 
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SAK 71/2020    RYTTERPOLITISK DOKUMENT 2019-2023 – STRATEGI «KOMMUNIKASJON»  
v/styremedlemmene Terje Rognan og Kaia Hegre 
I arbeidet med oppfølgningen av Rytterpolitisk dokument skal det utarbeides 6 strategier. Forslag til 
strategi for «kommunikasjon» er utarbeidet av arbeidsgruppe bestående fra styret av Terje Rognan 
og Kaia Hegre, og fra administrasjonen generalsekretær Beate Heieren Hundhammer og 
kommunikasjonsrådgiver Øyvind Larsen Tolgensbakk. 
 
Vedtak: 

1. Forbundsstyret vedtok forslag til strategi for kommunikasjon som en del av oppfølgingen av 
«Rytterpolitisk dokument 2019-2023». Forslag til innspill innarbeides av arbeidsgruppen. 

 
 
SAK 72/2020    RETNINGSLINJER FOR UNGDOMSIDRETT I NORGES RYTTERFORBUND           
v/organisasjonssjef Tine Skoftedalen Fossing 
Det vises til sak 12/2020 hvor forbundsstyret vedtok at NRYF skal følge NIFs retningslinjer for 
ungdomsidrett, og ba administrasjonen å definere hva dette betyr i vår idrett og komme tilbake med 
forslag til forbundsstyret høsten 2020. 
 
Vedtak: 
Forbundsstyret vedtok forslag til retningslinjer for ungdomsidrett i Norges Rytterforbund. 
 
 
SAK 73/2020    DEFINIFSJON TOPPIDRETT 
v/sportssjef Nina Johnsen 
I strategiplanen til Norges Idrettsforbund ønskes det at hvert særforbund skal utarbeide sin egen 
definisjon på toppidrett ut ifra grenenes egenart. Administrasjon har på bakgrunn av dette 
utarbeidet to definisjoner; forslag til definisjon på toppidrett i ridning og forslag til definisjon på unge 
utøvere som kommer inn under toppidrettsdefinisjon.  
 
Vedtak: 

1. Forbundsstyret vedtok forslagene til definisjon på toppidrett i Norges Rytterforbund og 
forslag til definisjon på unge utøvere som kommer inn under toppidrettsdefinisjon. 

 
 
SAK 74/2020      NRYF KOMMUNIKASJONSPLATTFORMER – ORIENTERING OM STATUS OG 
UTVIKLING   
v/kommunikasjonsrådgiver Øyvind Larsen Tolgensbakk 
Forbudsstyret fikk orientering om status og utvikling i forhold til NRYFs kommunikasjonsplattformer, 
samt mediedekning og status nye nettsider. 
 
Vedtak: 

1. Forbundsstyret tok orienteringen til orientering. 
 
 
SAK 75/2020      ORIENTERINGSSAKER  

a. Ryttertinget 2021 – form for avvikling 
b. Arrangørkonferansen 28.11.2020 
c. Kontrollkomiteens beretning 2019  
d. Aktuelle høringssaker 
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SAK 76/2020     TILTAKSPLAN FOR FORBUNDSSTYRET  
 
Vedtak:  
1. Forbundsstyret oppdaterte tiltaksplanen   
 
SAK 77/2020     ÅRSPLAN FOR FORBUNDSSTYRET  
 
Vedtak:   
1. Forbundsstyret tok oppdatert årsplan til orientering. 
 
SAK 78/2020     ÅPEN POST 
 
 
Det refereres til FS-møte 18. juni hvor det var et ønske fra FS at lederne fra sportsutvalgene 
inviteres inn i styremøtene. Til dette FS-møte var leder for sportsutvalget dressur Unni Henriksbø 
invitert. Hun holdt et innlegg om sportsutvalgets sitt arbeid som ble meget godt mottatt.  

 
 
 
 
 
 
 


