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Konstituering av møtet
01455-18

Godkjenning av innkalling og saksliste
Innkalling godkjent Orienteringer fra MC først

01456-18

Godkjenning av protokoll 18-035 fra 26.02.2018
Utkast til protokoll ble utsendt 6. mars til de av styrets medlemmer som var til stede i
møtet for godkjenning.
Forslag til vedtak: Protokoll 18-0135 fra 26. februar 2018 i offentlig versjon bekreftes
godkjent gjennom epostbehandling

Saker til informasjon, drøfting og behandling
01457-18

Rapport fra Stamina Group (unntatt offentlighet)

01458-18

Vurdering av ansettelsesforhold (unntatt offentlighet)
Saken ble utsatt

01459-18

Varslingssaker (unntatt offentlighet) – muntlig orientering

01460-18

Orientering fra Mc-seksjonen
Saksframstilling og vedtak er vedlagt

01461-18

Orientering fra regionstinget for Region Øst
Saksframstilling og vedtak er vedlagt

Forbundsstyresak sak 1460
Møtedato:

12.03.2018
Saksnummer:

Sakstittel:

Orientering fra Mc-seksjonen
Saksbehandler:

01460-18

Bakgrunn for saken:
Seksjonsstyreleder MC presenterte en liste over misnøye over administrative forhold fra MCseksjonen
Informasjon og fakta:
Seksjonsstyreleder MC orienterte om følgende punkter som var presentert for seksjonsstyret og som
seksjonsstyret har stilt seg bak:

Mangelfull oppfølging/prioritering fra administrasjonens leder. Grenansvarlig Trial har her flere
eksempler hvor man har opplevd at administrasjonens leder ikke har prioritert sakene til tross for
sakens viktighet og seksjonens uttrykte ønske, vedtak og oppfølging. Grenansvarlig ber om
seksjonsstyrets tilslutning til et vedtak der vi konkluderer med at oppfølgingen har vært mangelfull
og nedprioritert til tross for gjentatte påminnelser.

1. Internasjonale mesterskap: Det ble av grenansvarlig tatt initiativ til å arrangere TDN 2016 i
Drammen. Dette ble gjort fordi tidligere prosjekt med samme arrangement i Oslo manglet
fremdrift. Mye ble gjort og etter 3 mnd ble prosjektet stanset da arrangøren ikke hadde
endelig tildeling fra FIM. Ved purring på trialkommisjonens leder Thierry Michaud ble
grenansvarlig gjort oppmerksom på at søknaden nylig hadde ankommet FIM. Etter en intern
granskning med hjelp av Anders Minken ble det avdekket at søknaden som Minken hadde
laget for lang tid tilbake hadde blitt liggende i innboksen til GS før den ble videresendt. På
bakgrunn av dette valgte arrangøren og trekke seg da man ikke hadde en endelig bekreftelse
og intet arrangement å selge til potensielle samarbeidspartnere. Utad var det
arrangørklubben som fikk all skyld av sittende GS og man viste ingen forståelse for arrangør.
Dette var da 2.gang grenansvarlig Trial var pådriver og deltagende i å legge til rette for et VM
i Norge (første gang var i 2008). I begge tilfeller var det mangel på oppfølging og prioritering
av GS som resulterte i at arrangørklubben valgte å trekke seg. Som seksjonsstyremedlem er
det beklagelig og tragisk å måtte være vitne til en slik slett behandling av de arrangørklubber
som velger å påta seg større internasjonale arrangement.
2. SAS og Hjemmeside: som leder for administrasjonen legges ansvaret for gjennomføringen av
disse prosjektene på GS. Begge prosjekter har vært svært kostbare, mangelfulle og
forsinkede. Det er leders ansvar at det finnes kompetent personell i administrasjonen som
kan bidra til å sørge for at bestillingsverk leveres med den kvalitet og til den tid det avtales.
Det har ikke vært tilfelle med noen av disse prosjektene.
3. Administrasjonens ansatte: som vara til grenleder og grenleder har jeg over lenger tid uttrykt
bekymring over gjennomtrekket i administrasjonen. Det rekrutteres flinke serviceinnstilte
medarbeidere som etter endt opplæring og etter for kort tid forlater organisasjonen til fordel

for annet arbeid. Det er en leders ansvar at de ansatte trives på jobb og føler tilhørighet til
organisasjonen. Dette bidrar til kontinuitet i oppgaver og ansvarsforhold samt sikrer god
gjennomføring på prosjekter. Etter min mening har GS ikke lykkes på dette området. Som
seksjonsstyremedlem reagerer jeg også på den forskjellsbehandling hva gjelder kontorutstyr,
mangel på varme om vinteren (ansatte sitter med vifteovner under pulten) og inntrykket av
kontoret til GS.
4. Økonomi: siden 2015 har det blitt påpekt alvorlige mangler ved økonomihåndteringen i NMF.
Eksempler om trenere som ikke får betalt, tillitsvalgte som ikke får refundert sine utlegg og
stor leverandørgjeld har preget min tid som seksjonsstyremedlem. Det faktum at temaet har
vært på dagsorden på hvert eneste møte bekrefter problemstillingen. Som leder for
administrasjonen faller ansvaret for gode, ikke personavhengige økonomihåndterings rutiner
på vedkommende.. Seksjonsstyret mc har vært meget tydelige på dette og til tross for
gjentatte påminnelser og purringer har administrasjonens leder ikke tatt inn over seg alvoret
i saken. Situasjonen vi nå er i, er en konsekvens av mangelfull oppfølging og prioritering. Som
seksjonsstyremedlem reagerer jeg kraftig på den totale mangel på vilje til å foreta de
nødvendige grep i en sak vi har bedt om skal ha høyeste prioritet.
Vurdering:

Konklusjon:

Administrasjonens forslag til vedtak:

Fra møtebehandlingen:

Vedtak:
Forbundsstyret tar orienteringen til etterretning.

Vedlegg i saken:
Trykte vedlegg:
Linkede vedlegg:

Forbundsstyresak 1461
Møtedato:

12.03.2018
Saksnummer:

Sakstittel:

Orientering fra regionstinget for Region Øst
Saksbehandler:

01461-18

Bakgrunn for saken:
Styret fikk en orientering fra årsmøte i Region Øst

Informasjon og fakta:
Regionen har i begynnelsen av november 2017 søkt om tilskudd fra NMF sentralt til drift. Denne
søknaden er ikke besvart. De har også søkt om midler for 2018.

Vurdering:

Konklusjon:

Administrasjonens forslag til vedtak:

Fra møtebehandlingen:
Forbundsstyret hadde en gjennomgang av fakta.

Vedtak:
Det lages et felles brev til regionene og det lages en nyhetssak om tilskudd.
Aktivitetstilskudd 2017 legges på samme nivå som 2016.
Regionenes rolle tas som en egen sak på et senere forbundsstyremøte. Hans Petter Engstrøm og Elin
Frager følger opp saken.

Vedlegg i saken:
Trykte vedlegg:
Linkede vedlegg:

