Forbundsstyremøte nr. 0155-19,
20. april 2019, epost behandling – protokoll
Sak 01627-19: Saksdokument ifm valg av nytt
forbundsstyre i NMF
Fra Forbundsstyret:
Per Velde, President
Hans Petter Engstrøm, 1. Visepresident og visepresident MX
Elin Kamilla Frager, visepresident MC
Joyce Christine Andersen, visepresident Båt
Line Karlsen, visepresident SS
Kjetil Kristiansen, visepresident RSM
Emilie Funderud Westbye, seksjonsstyreleder MC
Morten Bjerknæs, seksjonsstyreleder Båt
Klemet Erlend Hætta seksjonsstyreleder SS
Christina Thorsbakken Nygård seksjonsstyreleder RSM
Elise Holtan ungdomsrepresentant, ikke besvart henvendelsen
Fra administrasjonen:
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Bakgrunn for saken:
«Forbundsstyret fattet på bakgrunn av dette følgende vedtak 11. april
2019 Sak 01626-19:
"Forbundsstyret har vedtatt med 7 mot 3 stemmer å frigi Stamina - /Logos
- /Solberg rapportene i tråd med de råd som er gitt av ekstern juridisk
ekspertise og Datatilsyn et."
Informasjon og fakta:
I forbindelse med det ekstraordinære forbundstinget må som kjent
saksdokumentene legges ut samtidig med innkallingen, dvs senest lørdag
20.04. Med bakgrunn i forbundsstyrets vedtak i sak 01626-19 av 11.4
vedlegges forslag til saksdokument knyttet til begrenset frigivelse av de tre
rapportene.
Arbeidet med det innholdet fra rapportene som skal frigis og sendes til
medlemsklubbene, vil til styrets orientering ferdigstilles rett over påske i
samarbeid med juridisk ekspertise.
NMF vil sende ut det som frigis fra rapportene direkte til medlemsklubbene
i løpet av uke 17.
Vurdering:
De råd forbundet har innhentet er at konklusjoner og sentrale momenter til
konklusjonene i rapportene kan frigis med visse begrensninger. Det som
frigis vil derfor kun bli tilgjengeliggjort for de medlemsklubbene i NMF som
er stemmeberettiget på det ekstraordinære forbundsstinget.

Vedtak:
Forbundsstyret har vedtatt med 7 mot 1 stemme godkjent forslag til
saksdokument knyttet til begrenset frigivelse av de tre rapportene. 2
styremedlemmer har ikke besvart henvendelsen, og 1 styremedlem har
besvart etter fristens utløp.
Presidenten stemte mot og har krevd følgende protokolltilførsel:
"Jeg godkjenner ikke innkallingen. Jeg godkjenner ikke sakslisten. Saken
er ikke fremmet i tråd med NMFs lov og er heller ikke tråd med styrets
instruks 14.08.2017. Svarfrist på 24 timer på en langfredag midt i
påskeferien, gir ikke forsvarlig epostbehandling. Jeg har ikke hatt
anledning til å delta i dette epostbehandlingen og krever at vedtaket
kjennes ugyldig.
Jeg vil også bemerke at det er feil i "Saksdokument ifm ekstraordinært
forbundsting og valg av nytt forbundsstyre i NMF". Det gis inntrykk av at
styret har stilt sine verv til disposisjon p.g.a. krevende arbeidsmiljø. Dette
er ikke riktig. Dagens arbeidsmiljø er ikke behandlet i forbundsstyret, og
har ingen sammenheng med at styret har stilt sine verv til disposisjon og
innkalt til ekstraordinært forbundsting 5. mai 2019. Årsaken er ene og
alene votering over "generelt mistillit til presidenten", noe som det heller
ikke foreligger protokoll og gyldig vedtak på. I forbundsstyret 28.04.2019,
ble det derfor gjort vedtak om at alle i styret tok ansvar for situasjonen og
innkalte til ekstraordinært forbundsting med kun valg på sakslisten.
Tiltakene i forbindelse med krevende arbeidsmiljø 2017 og 2018 er utført
og avsluttet. Lovmessig arbeidsmiljø var gjenopprettet sommeren 2018.
Dette kan dokumenteres med protokoller og rapportering fra daværende
fungerende generalsekretær. Det ble heller ikke bestilt tre rapporter. Det er
bestilt to rapporter! En fra Stamina basert på tilbud datert 23.11.2017, og
en fra Logos Consulting basert på mandat datert 14.02.2018. Den tredje
granskningsrapporten ble utført av NIF-mentor Anne Grethe Solberg på
eget initiativ, uten bestilling fra NMF eller NIF. Granskningen ble utført
uten samtykke, og utenfor mentorens mandat. Granskningsrapporten ble
derfor trukket tilbake av mentoren selv i forbundsstyret 16.03.2019 da
mistillit ble behandlet. 2. januar 2019 ble det ansatt en ny generalsekretær
med ansvar for den daglige ledelsen. Det siste året er også blitt ansatt
mange nye medarbeider. Det må eventuelt gjennomføres nye
arbeidsmiljøundersøkelser for å kartlegge dagens situasjon.
Jeg vil også bemerke - vedrørende offentliggjøring av disse tre rapportene,
foreligger det ikke noe gyldig vedtak, fordi det ble gjort betydelige
saksbehandlingsfeil. Forbundsstyret er heller ikke blitt forelagt samtykkeerklæringer fra de personene som er omtalt i rapportene".

