NMFS VALGKOMITÉ – BAKGRUNN OG BEGRUNNELSE FOR INNSTILLINGEN
NMF er, med sine fire seksjoner og et stort antall grener et av de største og mest sammensatte
særforbundene i norsk idrett.
Forbundsstyret er NMFs øverste idrettspolitiske styringsorgan. Det er sammensatt av representanter
fra tre nivåer: seksjonsstyrelederne, visepresidentene og presidenten. Disse nivåene kan forenklet
beskrives slik:
- Seksjonsstyrelederne er valgt på seksjonsårsmøtene. De representerer alle grenene i sin
seksjon inn i FS, og skal formidle idrettslige forhold mellom FS og sin seksjon.
- Visepresidentene er valgt av Tinget. I tillegg til sin seksjonsvise forankring skal de også ha et
overordnet idrettspolitisk, idrettsfaglig og organisatorisk fokus.
- Presidenten er også valgt av Tinget. Han / hun er NMFs øverste leder, og har ansvaret for at
organisasjonen ledes i tråd med de spillereglene, prioriteringene og føringene som gjelder for
norsk idrett generelt og NMF spesielt.
Valgkomitéen har i sin innstilling lagt til grunn at NMF har store utfordringer, både organisatorisk og
idrettspolitisk. Motorsporten i Norge har trange vilkår, og må få et økt handlingsrom og bedre
rammevilkår for å kunne møte framtida. Som et ledd i dette arbeidet må NMF jobbe aktivt inn mot
sentrale faglige og politiske miljøer for å få gjennomslag for sine synspunkter og argumenter.
Dessuten må NMF sette i gang prosesser for å bedre sitt omdømme utad, og det krever en endring i
hele organisasjonen. Man må bygge opp en organisasjonskultur preget av stolthet og framsnakking;
det motsatte vil rive organisasjonen i stykker innenfra. Et dårlig renommé vil utad gi et inntrykk av at
NMF er en useriøs og dårlig ledet organisasjon.
Organisasjonslivet i Norge har de siste årene sett nødvendigheten av å bringe ny kompetanse inn i
styrerommene; det er ikke lengre nok med lang fartstid i egen organisasjon. Mange av de viktige
overordnede avgjørelsene tas politisk, ofte helt opp på stortings- og regjeringsnivå. Dette er også
situasjonen for NMF, spesielt når det gjelder bedre rammevilkår, miljøkrav m.m. Det er løsningen på
disse problemstillingene som avgjør hvordan klubbene skal kunne drive sin idrett.
Presidenten.
Da valgkomiteen skulle levere sin innstilling til presidentkandidat ble det lagt avgjørende vekt på
kompetanse samt personlig egnethet og væremåte.
Bjørgulv Sverdrup Lund er kunnskapsrik, han kjenner organisasjonsstrukturene, han har lang
erfaring i å lede politiske organer på høyt nivå og han har et solid nettverk langt inn i de nasjonalt
styrende organene. Han framstår som karismatisk, uhildet og med stor personlig integritet. Hans
referanser gir ham de beste skussmål. Innenfor NMF har han bidratt både i den aktive idretten og
som tilrettelegger, og han har også erfaring fra annen idrett, noe som gir økt breddeforståelse og
troverdighet.
Under intervjuet presiserte Bjørgulv Sverdrup Lund betydningen av å jobbe med menneskene i
organisasjonen; gi tillit men samtidig stille krav. Det må utvikles en samhandlingskultur – i de
styrende organene og på tvers av grener og seksjoner, men samtidig skal grenenes egenart ivaretas.
NMF må ha fokus på både topp og bredde, fordi de er gjensidig avhengige av hverandre. Han ønsker
også å være en synlig president, som også kan «stå i krigen» som han selv uttrykte det.

Presidenten har et overordnet ansvar for å lede NMF. For å få til dette er han avhengig av et operativt
Forbundsstyre som forstår sin rolle, og som i fellesskap kan trekke NMF i riktig retning, til tross for
forskjellige ståsteder og individuelle interesser. Det er de demokratiske spillereglene som må gjelde
her, som ellers i styrende organer. Med sin bakgrunn som ordfører og fylkesordfører har Bjørgulv
Sverdrup Lund dokumentert solid erfaring fra slikt arbeid, fordi NMFs forbundsstyre har mange
fellestrekk med et offentlig styrende politisk organ. Hans bakgrunn har også gitt ham en solid
rolleforståelse; hva som er Forbundsstyrets – og hva som er administrasjonens rolle, oppgaver og
ansvar.
Med utgangspunkt i dette mener Valgkomitéen at Bjørgulv Sverdrup Lund vil være den beste til å
lede NMF den neste fireårsperioden. Med sin solide bakgrunn, ikke minst som politisk leder har han
alle forutsetninger for å styre NMF i riktig retning, og for å utvikle NMFs styrende organer til å
framstå som slagkraftige og samkjørte. Dette er NMF avhengig av for å kunne møte dagens og
framtidas utfordringer og muligheter.
Visepresidentene.
I sin innstilling til visepresidentvervene har valgkomitéen så langt som mulig forsøkt å finne
kandidater som vil kunne oppfylle de kriteriene som ligger til grunn for et slikt verv. Her var man
imidlertid prisgitt innkomne forslag fra miljøene. Selv om det kom inn få forslag mener
valgkomitéen at de foreslåtte kandidatene, sammen med den foreslåtte presidentkandidaten, vil
kunne utgjøre et godt Forbundsstyre. Valgkomitéen er også tilfreds med at kravet til kjønnsfordeling
er oppfylt.
Komitéer og utvalg.
Valgkomitéen har lagt ned et stort arbeid for å finne kandidater til de Tingvalgte komitéene og
utvalgene. Flere har stilt til gjenvalg, noe som vil skape kontinuitet. Med dyktige ledere på plass
mener Valgkomitéen at disse organene vil kunne løse de oppgavene som de er satt til å forvalte, på
en utmerket måte.

