Forbundsstyremøte nr. 0156-19,
28. april 2019, epost behandling – protokoll
Sak 01631-19
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 henvendelen
Fra administrasjonen:
Tony Isaksen generalsekretær
Bakgrunn for saken:
Forbundsstyrets flertall mener presidenten har opptrådt ulovlig og
klanderverdig ved to anledninger. Den ene gangen ved å sende brev til
tidligere generalsekretær Are Antonsen med påstand om brudd på plikten
en tidligere ansatt har på vegne av forbundsstyret. Dette på bakgrunn av
et avskjedsbrev Are Antonsen sendte styrets medlemmer og ansatte i
forbundet. Den andre anledningen ble det sendt en pressemelding til
media om en uautorisert granskningsrapport på avveier på vegne av
Norges Motorsportforbund.
Informasjon og fakta:
Både brevet til Are Antonsen og pressemeldingen ble skrevet på NMFs
brevpapir. Det ene undertegnet president Per Velde og 1. visepresident
Hans-Petter Engstrøm. Det andre er også skrevet på NMFs brevpapir og
undertegnet president Per Velde. Her er også presidenten kontaktperson.
Styret ble enig 28.03.2019 at all utadrettet kommunikasjon skulle skje via
generalsekretær og ikke enkeltpersoner i styret.
Verken brevet til Are Antonsen eller pressemeldingen er
styremedlemmene orientert om på forhånd eller på annen måte forankret i
forbundsstyret. Styret fikk tilsendt begge dokumentene etter at de var
sendt mottakerne. Når det gjelder pressemeldingen, har styret ennå ikke
fått vite hvilke media som har fått den. Slik brevet og pressemeldingen er
skrevet fremstår dette som Forbundsstyrets mening, hvilket det altså ikke
er.

Styrets bemerkninger
Styrets flertall hadde følgende kommentar:
Denne saken omhandler ikke innholdet i Are Antonsen sitt brev. Innholdet
i brevet har ikke styret behandlet eller tatt stilling til. Denne saken
omhandler president og 1.visepresident sin måte å håndtere saken på
egne vegne å gjøre, uten formell behandling i styret.

Presidenten hadde en lang rekke bemerkninger i forhold som ikke direkte
berører det saken omhandlet, men på samarbeidsmåten i styret.
Presidenten protesterte på behandlingen av saken med følgende
begrunnelse:
Styremøter og epostbehandlinger må fremmes i samsvar med NMF's lov
§21-5, eller styreinstruks 14.08.2017. Derfor må også denne
epostbehandlingen avvises.
Presidentens kommentar anses derfor være et nei til foreslått vedtak.
Vedtak:
Med 7 mot 1 stemme ble følgende vedtak fattet:
Presidenten sender skriftlig brev til Are Antonsen med beklagelse på
styrets vegne innen søndag 28. april 2019 kl 20:00, med kopi til
Forbundsstyrets medlemmer. Presidenten dementerer pressemeldingen
dit den må være sendt og lagt ut i sosiale media innen søndag 28. april
2019 kl 20:00.

