
Tingprotokoll NRYF 2017

PROTOKOLL FRA NORGES RYTTERFORBUNDS ORDINÆRE TING
SØNDAG 2. APRIL 2017
Thon Hotel Arena, Lillestrøm

Tilstede: Forbundsstyret (FS) og representanter fra klubber, kretser og utvalg/komiteer.
Til sammen 108 stemmeberettigede.

President Stian Øglænd ønsket delegater og gjester velkommen.

Sak 1 Godkjenning av fullmakter for de fremmøtte representanter

Randi Haukebø, hadde gjennomgått de innsendte fullmakter, og disse ble godkjent
etter hennes innstilling. Det kom inn 58 fullmakter som måtte godkjennes i
etterkant og 8 av disse ble ikke godkjent.

Sak 2 Godkjenning av

a) saksliste
b) forretningsorden

Sakslisten ble enstemmig godkjent.
Forretningsorden godkjent som oppsatt.

Sak 3 Valg av dirigent, sekretærer, tellekorps og to representanter til å
undertegne protokollen

Dirigent: Berit G. Nyberg

Sekretærer: Charlotte Groner
Pia Henriksen
Siri Evjen (tidtager)

Tellekorps: Nina Johnsen
Kjell Myhre
Wenche Alm

Representanter til å undertegne protokollen:
Per Tore Vågø, Ellingsrud Rideklubb
Ove Tysnes, Oslo og Akershus Rytterkrets
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Sak 4 Behandling av Årsberetning for 2015-2016

NRYFs Årsberetning 2015-2016 ble gjennomgått.
Diverse korrekturfeil/rettelser ble anført, rettelser legges inn i nettutgaven av
beretningen.
Vedtak:
Årsberetningen for 2015-2016 ble enstemmig vedtatt.

Sak 5 Behandling av regnskap for 2015-2016, med revisors beretning

Årsregnskapene 2015 og 2016, med noter og revisors og kontrollkomiteens
beretninger, ble gjennomgått.
Vedtak:
Årsregnskapene 2015 og 2016 ble enstemmig vedtatt.

Sak 6 Innkomne forslag og saker

6.1 NIF's Endringer av lovnorm for særforbund,per okt.2015

Vedtak
NIFs Endringer vedtas, uten kommentarer eller tillegg.

6.2 NRYFs lov — Etisk råd opphører
Utvalgets innstilling ble levert NRYF 2016 og realitetsbehandlet av FS. Det er mer
formålstjenlig at TKr som allerede har kompetansen og saksbehandling. Det er
konstatert at saksbehandlingsreglene i KR tillegg ni og ti er tilfredstillende.

FS' forslaq til vedtak:
Ryttertinget slutter seg til forslaget om å avvikle Etisk Råd og samle det
overordnede ansvar og arbeid med etikk og omdømme i forbundsstyret.
Vedtak:
Forbundsstyrets forslag ble vedtatt med overveldende flertall.

Sak 7 Tilsette statsautorisert/registrert revisor og fastsette honorar

FS' forslaq til vedtak:
FS fremmer forslag om at revisjonsfirmaet AS Revision
v/statsautorisert revisor Otter Brødholt tilsettes som revisor, og at
honoraret fastsettes av forbundsstyret i henhold til gjeldende satser.
Vedtak:
Forbundsstyrets forslag ble enstemmig vedtatt.

Sak 8 Fastsette kontingent for de etterfølgende 2 år
Anledning til å erstatte dagens abonnementsordning for Hestesport med
kontingent.

FS' forslaq til vedtak:
Forbundsstyret gis i kommende tingperiode fullmakt til å vurdere og eventuelt
endre dagens obligatoriske abonnementsordning for Hestesport. Forbundsstyret
gis anledning til å ilegge sine medlemslag kontingent, jf NRYFs lov § 5 1. ledd.
Kontingenten kommer i så fall istedenfor dagens obligatoriske abonnements-
ordning for Hestesport.
Stor aktivitet fra salen med mange innspill.

Vedtak:
Forbundsstyrets forslag ble vedtatt, 10 stemmer imot.
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Sak 9 Behandling av budsjett 2017 og 2018

Budsjetteringsarbeidet for neste periode har utgangspunkt i Rytterpolitisk
dokument (RPD2015-2019) i tillegg til styrets intensjoner om å sikre
stevnearrangørsystem og egenkapital. Budsjetteringsprosessen er gjennomført av
ledelsen, med bred inkludering av budsjettansvarlige. Vedlagte budsjettforslag
viser et årlig overskudd NOK 532 000 i 2017 og NOK 94 000 i 2018. Som vil i
neste budsjettperiode styrke med egenkapital til NOK 2 972.000, noe som tilsvarer
ca 10% av totalomsetningen i NRYF.

Vedtak:
Forbundsstyrets forslag til budsjett ble enstemmig vedtatt.

Nye forslag

Forslag 1: Honorar til i fremtidig budsjett
Forslagstiller: I tilknytning til behandlingen av budsjettet og med henvisning til
tingets vedtatte endring av NRYFs lov § 12 om refusjon av utgifter og godtgjørelse
til tillitsvalgte, fremmet Hallgeir Oftedal følgende forslag:
Ryttertinget er innforstått med at det blir avsatt midler til styrehonorar i fremtidig
budsjett.

Vedtak:
Forslag ble enstemmig vedtatt.

Sak 10 Valg

Forbundsstyret - FS
Følgende ble valgt:

President, Tore Sannum (2 år)
Visepresident, Ingvild Østli (4 år)
Totto Hartmann, styremedlem (2 år)
Hallgeir Oftedal, styremedlem
Sissel Haugslien, styremedlem,(4 år)
Jan Fredrik Furøy, styremedlem (4 år)
Ellen Dehn Arvesen, styremedlem (4 år)
Heidi Nasselgvist, styremedlem (2 år) (ansattes representant)
Thora Ranum Nyhagen, (2år)

Arne Falbach, varamedlem (2 år)
Elsa K. Klakegg, varamedlem (2 år)

*Valgt for restperiode på 2 år etter Stian Øglænd
**Valgt for restperiode til Ingvild Østli, som er valgt til visepresident

Kontrollkomite (2 år - valgt ved akklamasjon)
Sverre Fordal, leder
Giert Spæren, medlem
Pernille Kring Gulowsen, medlem
Gunnar Hammer, varamedlem
Anne Kristin Schau Mathiesen, varamedlem

ved akklamasjon*
ved akklamasjon
(90 stemmer) **

ikke på valg
(88 stemmer)
(96 stemmer)
(96 stemmer)

ved akklamasjon

ved akklamasjon
ved akklamasjon
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Ankeutvalg (2 år — valgt ved akklamasjon)
Anja Bech, leder
Eivind Davik, medlem
Arnt Ove Bjerkaas, medlem
Kari Heistad, medlem
Anne Gina Fredriksen, medlem
Bengt Hope, varamedlem

Lovkomité (2 år— valgt ved akklamasjon)
Elisabeth Heber, leder
Per Gulaker, medlem
Harald Farbrot, medlem
Lill Svele, medlem

Ungdomskomiteen (2 år)
Thora Ranum Nyhagen, leder
Signe-Christine Lillerud, nestleder
Kristoffer Tvete
Alexander Skuggedal Bårreng, medlem
Gry Merethe Løkken Dobloug, medlem
Kristin Johansen, vara
Vilde Hansen Langvandsbråten, vara

Valgkomite (2 år)
Kjersti Fotland, leder
Beate Heieren Hundhammer, medlem
Haldor Bråstad, medlem
Tormod Bakke Johnsen, vara

Sak 11 Bestemme sted for neste Rytterting

ved akklamasjon
ved akklamasjon
ved akklamasjon
ved akklamasjon
ved akklamasjon
ved akklamasjon
ved akklamasjon

ved akklamasjon
ved akklamasjon
ved akklamasjon
ved akklamasjon

Forbundsfyrets forslag til vedtak:
Forbundstyret fremmer forslag om å gis mandat til å bestemme sted for Ryttertinget
2019.

Vedtak:
Forbundsstyrets forslag ble enstemmig vedtatt.

Utdeling av NRYFs Hederstegn og Fortjenestenål 2017

Følgende to personer ble tildelt Norges Rytterforbunds Hederstegn — NRYFs høyeste
hedersbevisning — for fortjenestfull innsats innen ryttersporten gjennom mange år:
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Jens Lasse Dokkan har vært en front figur i ridning for funksjonshemmede siden han kom
inn på landslaget i 1995.
Han deltok på første Nordisk mesterskap i 1992 og har senere representert NRYF på alle
mesterskap og Paralympics for FH. Han er en av få utøvere i verden som har deltatt i alle
Paralympics siden ridning kom på programmet i 1996.
Jens Lasse har medaljer fra EM, VM og Paralympics i perioden 1996-2015. (Atlanta,
Sydney, Athen, Beijing, London) for å nevne noen og hans 3 beste prestasjoner er Sølv i
Paralympics i Hong Kong 2008, Sølv VM 2007.
Bak sitt lune smil finner vi en ambisiøs, målbevisst utøver med god ridefølelse. En lagspiller
som vil andre vel og som er rørende snill.
Det har kostet å satse og prestere med både tid, smerter og trening år etter år og selv med
sine utfordringer stiller han alltid sporty opp som demo rytter på oppvisninger med forskjellige
hester.

Stein Endresen - Lite visste Stein om sin lange ridekarriere da han ble med sin søster på
rideskolen på Nesodden som 14 åring. Siden da har han satt Norge på kartet i ridning med
utrolige 70 internasjonale plasseringer de siste 10 år. Stein har vunnet 3 kongepokaler og
vært en fast rytter på det norske laget i sprang i alle mesterskap og laghoppinger de siste 30
år.
Han har kommet til flere individuelle finaler i mesterskap.
Han ble nr. 13 individuelt i EM Mannheim, GER i 2007.
Nr. 15 individuelt i OL Hong Kong/Beijing og var med på Norges historiske 8. plass for lag i
OL Hong Kong/Beijing 2008.
Han er i dag profesjonell rytter og trener på sin stall i Sandefjord og er fortsatt like brennende
engasjert og dedikert til sporten. Han har vært en viktig person i sprangsportens utvikling og
har opp igjennom årene utdannet en rekke unge talenter som har hevdet seg høyt i
internasjonale mesterskap for aldersbestemte grupper. Stein er diplomtrener og har jobbet
som landslagstrener for ponni.

Carsten Andre Sørlie (f. 1957 i Halden) startet sin karriere som rytter. Flyttet fra Halden til
Hønefoss etter videregående, tok millitær- og økonomiutdannelse. Kombinerte dette med
hest oppstallet på Kaj's rideskole og var en periode formann i HRRK. Aktiv i sprangmiljøet
som rytter, speaker og i 1998 ble han Sprangdommer I. Dette var begynnelsen på det som
man senere kan kalle en lysende karriere som sprangdommer.
Carsten kom etterhvert til Bærum og det ble mindre og mindre ridning og mer og mer
dommer-virksomhet. Han har også hatt en anselig mengde verv i Norges Rytterforbund,
både som leder i GU-S i noen år og leder og medlem i Sprangdommerkomiteen i en årrekke.
Fortsatt aktiv der.
Tilbake til dommergjerningen. Carsten ble SDIII i år 2000. Han har heller aldri lagt skjul på
at han hadde tatt mål av seg til avansement internasjonalt, og det arbeidet han målrettet for,
stilte seg til disposisjon og knyttet kontakter som ble nyttige for fremtidige dommeroppgaver
Han ble «I»-Judge etter seminar i 2007. Dette ble omdøpt og heter nå L3 International
Judge. Det kan trygt sies at det vel ikke er et sted i verden (unntatt the Americas) Carsten
ikke har vært dommer. Dette favner de fleste store byer i Europa, som avholder CSI3, 4 og
5* stevner, samt Hong Kong og Doha. Han har fast plass i Ground Jury på Hickstead og han
har vært President of the Ground Jury i flere Europamesterskap, både for hest og ponni. I
2016 ble han «forfremmet» til L4 International Judge. Dette er en grad man kan få, etter lang
fartstid og egnethet, og den henger meget høyt.
Carsten har også sittet i som styremedlem i den internasjonale Jumping Officials Club (IJOC)
i en rekke år og innehar vervet fremdeles

Følgende person ble tildelt Norges Rytterforbunds Fortjenestenål. Fortjenestenålen er
innstiftet for å belønne fortjenestefull virksomhet til ryttersportens fremme:
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Silje Gillund debuterte i VM i ridning for funksjonshemmede i 1994. Hun har deltatt i 4
Paralympics 1996 -2008. Har lagbronse fra Paralympics i Sydney 2000, og individuell bronse
fra VM 1999. Silje har vært rytterrepresentant på landslaget gjennom hele karrieren.
Silje var medlem av NRYFs integreringsutvalg fra 1998 2004, og medlem av GU-FH fra
NRYF overtok ansvaret for ridning for funksjonshemmede i 2005 og frem til utgangen av
2013. Fra 2014 — 2015 var hun leder av GU-FH.
Silje var også "hjernen bak" FH-nivåklasser i Norge, som gjør at vi har et unikt stevnetilbud
for FH-rytterne gjennom hele sesongen, og at de fleste aktive dressurryttere nå er klar over
at det finnes funksjonshemmede som rir dressur. Både danskene og svenskene er veldig
misunnelige på at vi har fått til dette i Norge

Anton Granhus er en av de viktigste profilene for utvikling av norsk feltritt over de siste 25
årene. Anton har vært en svært aktiv både banebygger og TD i feltritt, og er i dag både FEI
course designer og FEI Technical Delegate. Han har lang fartstid i grenutvalget for feltritt og
var medlem fra 1999-2006, og fra 2010-2011.
Anton er opptatt av sikkerhet, har fulgt nøye den internasjonale utvikling og er i dag National
Safety Officer og leder av sikkerhetsutvalget.
Anton Granhus har ridd galopp på Øvrevoll, ridd sprang og feltritt og har som longør vunnet
NM i Voltige. Han har også erfaring som tillitsvalgt på klubb og kretsnivå, og er i dag leder av
Sarpsborg og Omegn Rideklubb. Anton har stor kunnskap om ryttersporten generelt og
feltritt spesielt, og har vært en stor bidragsyter til Hestesport og kommentert internasjonale
feltrittkonkurranser på N.

Lene Kragh er et genuint hestemenneske som har viet mesteparten av tiden sin til hest,
ridning og ikke minst kjøresporten.
Lene har vært medlem av GU-K fra 1997 — 2001, og igjen i 2005. Hun var leder av GU-K i
2006- 2007, samt igjen fra 2012 og frem til i dag.
Lene har NRYFs trenerutdanning i kjøring, og er utdannet Teknisk delegat. Videre er hun
kursholder i hestekunnskap for Grønt kort.
Lene har konkurrert både i sprang og dressur, men det er på kjørebanen, både nasjonalt og
internasjonalt, vi kjenner henne best.

Ove Tysnes
Oslo og Akershus Rytterkrets

Oslo, 18.april 2017
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Per Tore V
Ellingsrud Rideklubb


