Forbundsstyremøte 0145 protokoll
Møtenr:

13.12.2018

0145-18

Sted og tid:

Gardermoen Park Inn
Torsdag 13. desember 16:30 – 21:00
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Tor Farstad, vara visepresident snøscooter
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Nina Lunden, vara seksjonstyreleder snøscooter

☒
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☒

☐

Are Antonsen, fung GS
Tony Isaksen, nyansatt GS (f.o.m. sak 1560)
Mathea Skoga Johansen, økonomisjef
Suzan Libero, ansattes representant
Tommy Rovelstad (t.o.m sak 1561)
Anne Grethe Solberg
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Per Velde, president
Hans Petter Engstrøm, 1. Visepresident og
visepresident MX
Elin Frager, visepresident MC
Joyce Andersen, visepresident Båt (via tlf)
Line Karlsen, visepresident SS (delvis via tlf)
Kjetil Kristiansen, visepresident RSM
Elise Holtan, ungdomsleder
Emilie Funderud Westbye, seksjonsstyreleder MC
Morten Bjerknæs, seksjonsstyreleder Båt
Klemet Erland Hætta, seksjonsstyreleder SS
Christina Thorsbakken Nygård, seksjonsstyreleder
RSM

Forbundsstyrets
varamedlemmer:
Fra administrasjonen

Mentor

Innkalt

Ikke
møtt

☐
☐
☐
☐
☒
☐
☐
☐

Konstituering av møtet
01556 -18

Godkjenning av innkalling og saksliste
Emilie Westbye meldte om at hun ønsket en NKR-sak ved første anledning (NMklasser)
En eventueltsak ble meldt fra Hans Petter Engstrøm (toppidretten)
Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes.

01557-18

Godkjenning av protokollene 0143 fra 16. november og 0144 fra 18. november.
Protokollene var ikke utsendt for epostbehandling, men fulgte vedlagt innkallingen til
dette møtet.
Protokoll 143 har innhold som ikke skal være med i offentlig protokoll. Datoer og
nummeringer skal også rettes opp før offentliggjøring.
Protokoll 144 må korrigeres med følgende:
1) Sak «1548-18 Varselsaker»

a) må gis nytt saksnummer og dato må rettes til 18.11.2018
b) protokolltilførsel fra tidligere styrebehandling må tas ut
c) tilføyelse til vedtak: «Saksprotokoll kan offentliggjøres»
2) I sak «1553-18 ACR» må dato rettes til 18.11.2018
Vedtak:
Protokoll 0143 fra 16. november (sak «1548-18 Varselsaker» er unntatt offentlighet)
Protokoll 0144 fra 18. november godkjennes etter korrigeringene.
01558-18

Bekreftelse på telefonbehandling
Sak 1556 (ACR) ble behandlet i møte 18. november, men endelig vedtak ble utsatt og
telefonbehandlet 23. november. Protokoll fra denne behandlingen var vedlagt
innkallingen og vedlegges denne protokollen.
Vedtak: Behandling og vedtak gjort i telefonbehandling av sak 1556 (ACR) den 23.
november bekreftes. Saksframlegg og vedtak vedlegges denne protokollen.

Saker til informasjon, drøfting og behandling

01559 -18

Ansettelse av ny generalsekretær
Saksutredning og vedtak er vedlagt.

01560-18

Økonomi og administrasjonssaker
A. Regnskapsrapport pr 30. november
Saksutredning og vedtak finnes i eget vedlegg
B. Budsjett for 2019, 2. gangs behandling. Avgifter, lisenser og tildeling til seksjoner
ble vedtatt 25. oktober og 16. november.
Saken utsettes til behandling i januar

01561-18

Status i toppidrettsarbeidet
Saksutredning og vedtak er vedlagt

01562-18

Forbundsstyrets møteplan
Saken utsettes til behandling i januar

01563-18
Muntlige orienteringer
Det ble gitt en rask muntlig orientering om følgende temaer:

a) Avtale med Motorsportmuseet i Lier
(Møte avholdt 6. desember)
b) Endring av navn på stevneadministrasjonssystemet SAS til MITA
(Påtrykk fra flyselskapet)
c) Utvikling av APP som supplement til MITA
(Presentasjon er gitt på MSK)
d) Livestreaming og felles nordisk distribusjonskanal
e) NIF-høringssvar (nasjonal anleggsstrategi og
moderniseringsprosjektet)
Styret tok orienteringene til etterretning

01564-18

Internasjonalt arbeid (utsatt sak 1539 og 1562)
a) Internasjonale verv
b) Rapport fra generalforsamlinger i internasjonale forbund
c) Rollefordeling mellom forbundsstyret og seksjonsstyrene
Saken ble utsatt.

01565-18

Utdanning (utsatt sak 1541 og 1551)

01566-18

NM-Veka (orientering)

01567-18

Evaluering av Ullevaal Extreme (muntlig)

Saken ble utsatt.

Saken ble utsatt.

Saken ble utsatt.
01568-18

Plan for Motorsportens Hus – vedlikehold eller salg (Plan for videre arbeid)
Vises til tidligere behandling.
Saken ble utsatt.

01569-18

Vurdering av oppfølging av mediesak
Saken ble utsatt.

01571-18

Kandidat til NIF-styret (forslag fra Ishockey forbundet)
Saken ble utsatt.

01572-18

NKR om NM

Saken ble utsatt, men skal ha prioritert for neste møte
Strategiske tema til senere behandling:
•

Høyhastighetsførerkort båt

•

Småbåtlovens 13 årsgrense – tilrettelegg for barneidrett

•

Motorsportforskriften revisjon

•

Videreutvikling av MITA

Forbundsstyresak 1559-18 ansettelse GS protokoll
Møtedato:

13.12.2018
Saksnummer:

01559-18

Sakstittel:

Ansettelse av ny generalsekretær
Saksbehandler:

Per Velde, Hans-Petter Engstrøm, Line Karlsen, og Tommy Rovelstad

Bakgrunn for saken:
17.06.2018 (sak 01497-18) Forbundsstyret utnevnte president, 1. visepresident og visepresident
snøscooter og en ansattvalgt representant til et ansettelsesutvalg med fullmakt til å gjennomføre
ansettelsesprosess av ny generalsekretær i NMF, ledet av presidenten. Sportssjef Tommy Rovelstad
ble utnevnt av de ansatte. Ansettelsesutvalget fikk frist til å gi sin innstilling av kandidat til
forbundsstyret 25.10.2018.
Informasjon og fakta:
Fem rekrutteringsfirma ble forespurt om å gi tilbud, fire gav tilbud, og Boyden ble valgt etter en nøye
evaluering av utvalget. I samarbeidet med Boyden ble det utarbeidet en kravprofil for stillingen, som
ble godkjent av forbundsstyret 23.08.2018 (sak 01513-18).
I tillegg til søk i nettverk ble annonsering av stillingen gjort via NMF-websider, Finn.no, og DN-jobb.no.
I tillegg ble tillitsvalgte oppfordret til å spre stillingsannonsen via sosiale medier. Det ble også hentet
inn tilbud på avisannonsering, men dette ble vurdert for kostbart og ikke mulig å gjennomføre innenfor
budsjettrammen på kroner 300.000. Budsjettet skulle dekke rekrutteringsbistand, annonsering, og
andre kostnader. Prosessen er ikke avsluttet før forbundsstyret har gjort ansettelsen og arbeidsavtalen
er signert. Sluttregnskapet foreligger derfor ikke, men er estimert til bli innenfor rammen.
Det ble identifisert totalt 31 personer som var interessert i stillingen. Av disse var 25 søkere og 9
forespurte kandidater (head hunted). Fordelingen var som følger:
•
•
•
•
•
•

Søknader fra kvinner: 3 (ingen intervjuet)
Søknader fra menn: 22 (5 intervjuet)
Forespurte kandidater kvinner: 2 kandidater intervjuet
Forespurte kandidater menn: 7 kandidater intervjuet
Yngste søker/forespurt kandidat var 31 år og eldste 63 år.
Når det gjelder kilder (forespurte kandidater) har Boyden snakket med totalt 45 personer (24
menn og 21 kvinner).

Ansettelsesutvalget har hatt 6 møter/Skype/telefonmøter og prosessen forløp slik:
06.08.2018: Oppstartsmøte med Boyden. Gjennomgang av krav og forventninger til prosessen, m.m.
31.08.2018: Møte/Skype med Boyden og gjennomgang av interessentliste. De 12 første kandidatene
ble presentert.
25.09.2018: Møte/telefonmøte med Boyden hvor shortlisten ble presentert med 4 kandidater, samt
informasjon om 2 andre mulige kandidater. Kandidatene skulle klareres videre før
eventuelt intervjuer.
01.10.2018: Møte med Boyden hvor ansettelsesutvalget møte 3 kandidater for intervju. Disse
kandidatene var kvalifisert av Boyden og hadde i forkant gjennomgått førstegangsintervju,
personlighetstester og dybdeintervju. Etter drøfting med Boyden ble det valgt å gå videre
med 2 av kandidatene for referansesjekk.

10.10.2018: Telefonmøte i ansettelsesutvalget med gjennomgang av referanserapporter utarbeidet av
Boyden, for de to sluttkandidatene. Utvalget ble enig om å lage et case som kandidatene
skulle besvare. Dette var formet som et saksframlegg for forbundsstyret hvor de to
kandidatene ble bedt om å gi en vurdering av administrasjonens behov for kompetanse,
stillinger og organisering for å kunne innfri langsiktige mål i NMF’s IPD.
15.10.2018: Telefonmøte i ansettelsesutvalget hvor casebesvarelsen ble gjennomgått og drøftet,
sammen med en ny gjennomgang av referanserapportene. Utvalget konkluderte med å
innstille en av kandidatene til ny generalsekretær.
25.10.2018: Forbundsstyret ansatte ny generalsekretær men kandidaten fikk et alternativt jobbtilbud et
par dager senere og trakk seg fra stillingen. Ansettelsesprosessen ble restartet og nye
kandidater ble identifisert, intervjuet og testet.
21.11.2018: Boyden identifiserte fire nye kandidater som tilfredsstilte kravprofilen. To kvinner og to
menn. Den ene kvinnelige kandidaten trakk seg raskt fra prosessen p.g.a. lokasjon. Den
andre kandidat trakk seg like før siste intervju med ansettelsesutvalget.
Ansettelsesutvalget hadde intervju med en kvinne og en mann. Den kvinnelige
kandidaten trakk seg fra prosessen like etter. Oppgitt grunn var lokasjon. Lokasjonen har
vært et tilbakevendende tema som har vanskeliggjort ansettelsesprosessen.
26.11.2018: Boyden leverte referanserapport for siste kandidat. Boyden gjorde en gjennomgang av
arbeidsavtale med kandidaten.
06.12.2018: Telefonmøte i ansettelsesutvalget med gjennomgang av referanserapport og
casebesvarelse fra kandidaten, drøftet lønnsbetingelser og besluttet å innstille
kandidaten.
Vurdering:
Kravprofilen hadde følgene kriterier:
•
•
•

•

Språk: God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
Utdannelse: Høyere utdannelse fra universitet eller høyskole. Relevant yrkeserfaring kan
kompensere for lavere akademisk grad
Erfaring:
o Ledererfaring: Solid ledererfaring fra næringslivet, offentlig sektor eller frivillige
organisasjoner. Gjerne fra kunnskaps- intensiv virksomhet hvor en har arbeidet under
et tydelig mandat og gjort rapportering og oppfølging
o Operativ ledelse: Omfattende erfaring med operativ ledelse; personalledelse,
kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling
o Prosjekt: Egen operativ erfaring med prosjektstyring og prosjektledelse
o Idrett: God innsikt og forståelse for hvordan norsk idrett er oppbygget/organisert er en
fordel. Gjerne gjennom egen erfaring som idrettsutøver. Erfaring eller kunnskap om
motorsport er ikke påkrevd
Personlige egenskaper:
o Styring: Gir retning, motiverer og dyktiggjør andre
o Utvikling: Sørger for at medarbeidere får utviklingsmuligheter og oppfølging
o Kommunikasjon: Skaper nettverk og kommuniserer effektivt
o Struktur: Planlegger på forhånden og arbeider på en systematisk og organisert måte
o Verdier: Opptrer konsistent med klare personlige verdier som er i samsvar med
organisasjonens

Ledelseskriteriene er det som ansettelsesutvalget har vektlagt mest. Begge de to siste
sluttkandidatene tilfredsstilte alle kriteriene. Den ene kandidaten hadde klart mer idrettsrelatert og
markedsrelatert ledelse. Samt erfaring fra store arrangementer med mange tusen frivillige og
omfattende myndighetskontakt. Den andre kandidaten hadde smalere ledererfaring og ikke fra
«kommersiell førstelinje», men hadde erfaring fra idretten som idrettsutøver på høyt nivå og
styremedlem i et annet stort særidrettsforbund. Sistnevnte kandidat ble rangert som nummer to.

Første kandidaten virket også klart mer motivert for stillingen, og uttrykte en lederstil som ble vurdert å
mest i tråd med ønskene fra både de ansatte og forbundsstyret.
Lønnsnivå har også vært et tema som er drøftet i ansettelsesutvalget. Med unntak av en kandidat, har
alle kandidatene i de to sluttrundene hatt godt over lønnsnivået til tidligere generalsekretær. Dette
gjelder kandidater som enten har kommet fra kommunal-, privat- eller frivillig sektor (idretten).
Konklusjon:
Ansettelsesutvalget innstiller Tony Isaksen til stillingen som ny generalsekretær i Norges
Motorsportforbund. Med Tony Isaksen vil forbundet få en proaktiv og godt kvalifisert leder.
Det er fortsatt forhandlinger mellom kandidaten og ansettelsesutvalget om betingelser. Målet har vært
at betingelser blir tilnærmet lik som for tidligere generalsekretær, men det har ikke latt seg gjøre med
noen av kandidatene som var med i siste runde. Betingelsene vil ligge 10-15 prosent over tidligere
generalsekretær.
Det er innhentet mal for arbeidsavtale fra NHO-Abelia og det er mottatt innspill fra NIF. Boyden har
gjennomgangen av avtalen med kandidaten og betingelsene er under forhandlinger fram mot
forbundsstyremøtet. Kandidatens CV er vedlagt, sammen med utkast til arbeidsavtale. Endelig avtale
vil bli lagt fram i styremøtet.
Arbeidsavtalen blir signert etter at kandidaten er presentert for forbundsstyret 13. desember 2018.
Ansettelsesutvalgets konklusjon er enstemmig.
Administrasjonens forslag til vedtak:
Forbundsstyret ansetter Tony Isaksen i stillingen som ny generalsekretær i Norges
Motorsportforbund
Presidenten gis fullmakt til å inngå og signere arbeidsavtalen

•
•

Fra møtebehandlingen:
Kandidaten møtte styret og presenterte seg, samt at han svart på spørsmål som de enkelte
styremedlemmer stilte.
Arbeidsavtale med generalsekretær ble korrigert på følgende punkt:
9. Opphør og oppsigelse, tredje ledd til føyes «i prøvetiden» og setningen blir: «Etterlønnen
kommer ikke til utbetaling i prøvetiden (jmf. punkt 7), eller dersom arbeidstaker sier opp selv».
18. Annet, ny tilføyelse: «Innen utgangen av januar 2019, skal arbeidstaker og arbeidsgiver ha
kommet til enighet om «arbeidsreiser med eget kjøretøy» i punkt 11 andre avsnitt, samt
eventuelt en individuelt tilpasset pensjonsordning, i punkt 11 sjette avsnitt».
Vedtak:
•
•

Forbundsstyret ansetter Tony Isaksen i stillingen som ny generalsekretær i Norges
Motorsportforbund
Presidenten gis fullmakt til å inngå og signere arbeidsavtalen

Vedlegg i saken:

Forbundsstyresak 1560 A Regnskapsrapport
Møtedato:

Sakstittel:

13.12.2018
Saksnummer:

01560-18

Regnskap pr november 2018
Saksbehandler:

Mathea Skoga Johansen

Bakgrunn for saken:
Orientering om løpende regnskap.
Informasjon og fakta:
Har valgt å kikke på avvikene mellom samme periode i 2017 og 2018, siden estimat tallene er delt opp
på seksjoner og utvalg, mens resultatrapporten ikke skiller ut dette. Derfor gir det et litt misvisende
bilde. Ved rapportering pr desember vil dette være fokus. Etter overgang til nytt system, vil denne
sammenligningen bli mer oversiktlig og lettere å forstå. Da vil budsjett være satt opp likt som
regnskapsrapporten.
INNTEKTER:
Vil påpeke at momskompensasjonen blir utbetalt nå i desember på ca 2,3 mil.
MSK: Kostnaden til MSK var på 1 mil, mens det er inntektsført 700 000 kr som er innbetalt av
deltakere. Differansen på 300 000 skyldes at administrasjonen var på hotellet en dag tidligere, samt at
reisefordelingen ikke blir foretatt før i desember.
Lisensinntektene er 600 000 lavere i 2018 sammenlignet med 2017. Vi er usikre på hva årsaken er,
men vil legge en del tid i å analysere dette ved årsskifte.
Sum inntekter er 700 000 høyere sammenlignet med 2017, men dette skyldes at det er inntektsført en
tidligere avsetning i balansen på 1,5 mil. Så reelt ville vært ca. 800 000 kr dårligere enn i 2017. Som
henger sammen med lisensinntektene og FIM rally som hadde dobbelt så stor deltakelse i 2017 som i
2018.
KOSTNADER:
Totale kostander i 2018 er 4,5 mil. høyere i 2018 enn i 2017. Hovedårsakene til dette er:
Lønn: økning på 1,5 mil. - Generell lønnsøkning, lønn til tidligere GS, styrking av media avdelingen
førte halvår av 2018, samt styrking av IT avdelingen
IT kostnader: Økning på ca 140 000 kr skyldes generell økning på de faste avtalene på kr. 10 000 pr
mnd.
Inventar: Det ble bevilget litt penger til å utbedre pulter og kontorer som har forårsaket en økning på
150 000 kr
Trenere/kursholdere: Økning totalt på 180 000 kr skyldes økning av aktivitet hos MA, TNJ og hos
grene. Dette er et positivt for aktiviteten i forbundet.
Andre fremmede tjenester: I 2018 er det brukt mye på unormal aktivitet. Dette er Boyden (300 000kr),
Perceptor (60 000kr), Gender Balance (70 000kr), Logos (350 000kr), Stamina (70 000kr)
Reisekostnader har en total økning på 480 000 kr. Hovedårsaken til dette er mer aktivitet i
forbundsstyret og tilstedeværelse under arrangementer.
Profileringsartikler har hatt en økning på 240 000 kr som skyldes ny logo og derfor nye klær og andre
profileringsartikler.

MSK kostnaden er litt misvisende i november, siden den i 2017 ble ført i desember. Faktisk avvik er ca
120 000 kr og ikke 1 mil som regnskapet pr november viser. Avviket skyldes overnatting en dag
tidligere enn vanlig.
Påmeldingsgebyrer er 300 000 lavere enn i 2017 som skyldes lavere deltakelse på FIM rally i 2018.
Rentekostnadene har automatisk gått ned, siden lånet har blitt innfridd i 2018.
RESULTAT
Resultatet viser et overskudd på 1 138 847 kr pr november. Det antyder til å bli et år som er ganske
nær et null resultat. Vi vil få ca 2,3 mil i inntekt i desember, men det har kommet/kommer mye
kostnader i desember siden det nå er siste frist for å få levert reiseregninger og utlegg. Dette er vanlig
etter MSK samt at det dessverre er noen som samler opp alt de har og levere når de må. I desember
påløper det også en del arrangementsstøtte fra grenene til klubber som har hatt ønskelig aktiviteter i
løpet av året.
Vurdering:
Regnskapet pr november kommer ikke med noen store overraskelser, i forhold til avvik, som vi ikke
tidligere har vært klar over. Det er ikke i gang satt noen spesielle tiltak for å endre dette, men vi har tatt
med oss disse erfaringene når vi utarbeider budsjettet for 2019.
Konklusjon:
Administrasjonens forslag til vedtak:
Regnskapet tas til orientering.
Fra møtebehandlingen:

Vedtak:
Regnskapet tas til orientering.
Vedlegg i saken:
Trykte vedlegg:
Linkede vedlegg:

Forbundsstyresak 1561 Toppidrett
Møtedato:

13.12.2018

Sakstittel:

Status i toppidrettsarbeidet

Saksnummer:

Saksbehandler:

01561-18

Are Antonsen

Bakgrunn for saken:
Forbundsstyret har ønsket en status på arbeidet
Informasjon og fakta:
Eventueltsak som var meldt fra visepresident MX ble behandlet sammen med denne saken
Vurdering:

Konklusjon:

Administrasjonens forslag til vedtak:

Fra møtebehandlingen:
Sportssjefen ga en muntlig orientering i møtet, men påpekte at det har vært svært begrenset tid for
forberedelse.
Presidenten presiserte at de spørsmål forbundsstyret ønsker svar på var:
1) Hva er status i kartleggingen av resultater siste 3-5 årene (jmf. IPD og medaljer). Tidligere
rapportering har feil (båtsport) eller er ikke tråd med definisjon av mål i IPD.
2) Hvilke mål er definert for 2019-sesongen? Dette er en forutsetning for tildeling av toppidrettsmidler.
Hvis ikke dette foreligger er min vurdering at FS må holde tilbake en andel av midlene til mål og plan
foreligger. En slik situasjon er ikke ønskelig.
3) Hvordan er budsjettet 2019 planlagt fordelt mellom talentutvikling (Team Norway jr), MA-elite,
landslag, og annet? (Vis endringen i forhold til 2018-sesongen)
4) Hvordan blir disse 3-4 områdene i punkt 4 finansiert? (Beløp fra administrasjon, seksjon/gren, eller
andre kilder)
5) Oversikt over Motorsportakademiet/toppidretten/talentutviklingen: Hvilke landslag har vi, MA-elite,
Team Norway Junior, (annet?) og hvem er landslagssjefer, trenere, utøvere og andre involverte
(avtalepartnere, kompetanse, sponsorer, leverandører). Oppdatere gjerne tidligere foiler.
6) Hvem er det inngått avtaler med? Jmf. punkt 5.. Herunder leveranser/tjenester, varighet, honorarer,
og godtgjørelser. En enkel tabelloversikt)

7) Hvis det ikke er inngått avtaler, hva er årsaken, og når er det i så fall planlagt. (jmf. tidligere
informasjon til FS om viktigheten at avtaler trenere, utøvere, m.fl. måtte være inngått i løpet av oktober
senest, for å sikre forutsigbarhet for 2019-sesongen.
8) Er det andre pengestrømmer?: F.eks. med hvilke trenere/utøvere er det "avtalt" at NMF fakturer
sponsorer for å dekke reiser eller andre kostnader.
Vedtak:
Seksjonstyrene og administrasjonen skal gjennomføre alle planer og budsjetter for toppidrett/landslag
som er igangsatte for 2019-sesongen.
Forutsigbarhet for landslagsutøvere, landslagssjefer, trenere og andre avtaleparter skal vektlegges
ved eventuelle idrettsfaglig endringer i sesongplaner og budsjetter.
Dette gjelder også avtaler som ikke er signert og hvor partene har gjort forberedelser for 2019sesongen i "god tro".
Dette fritar ikke partene for ansvar i forhold til avtalte forpliktelser, idrettslig innsats, antidopingbestemmelser, etiske retningslinjer, verdigrunnlag, og lignende reglementer og normer i norsk
idrett.
(Emilie Westbye avsto fra stemming)

Vedlegg i saken:
Trykte vedlegg:
Linkede vedlegg:

