Fra: Velde, Per per.velde@nmfsport.no
Emne: Fwd: Protokoll 0148-19 B (unntatt offentlighet)
Dato: 24. april 2019 kl. 17:14
Til:
Fra: Hans-Petter Engstrøm <hans-petter.engstrom@nobina.no>
Emne: SV: Protokoll 0148-19 B (unntatt offentlighet)
Dato: 22. mars 2019 kl. 12>03>58 CET
Til: 'Joyce Christine Andersen' <jca@messe.no>, "Velde, Per" <Per.Velde@nmfsport.no>, "Isaksen, Tony" <Tony.Isaksen@nmfsport.no>
Kopi: Emilie Westbye <styreledermc@mc.nmfsport.no>, Hans Petter Engstrøm <hpen@online.no>, Christina Thorsbakken Nygård <christinathorsbakken@hotmail.com>, Elin Frager
<elinkamifra@gmail.com>, "Line Karlsen" <soster.line.as@gmail.com>, Morten Bjerknæs <mortenbjerknaes@gmail.com>, Kjetil Kristiansen <kjetil@mont-tech.no>, "Anne Grethe Solberg"
<anne.grethe.solberg@genderconsulting.no>

Hei.
Jeg støtter Per og Joyce sine tilføyelser til protokollen. Må også få formidlet at tidspunktene på styremøtet må være feil i protokollen. Vi startet kl 09:00 på lørdag og jeg
var ikke ferdig før ca 23:15 på lørdag kveld. Vi besluttet også å starte opp igjen søndag kl 08:00, da var vi i møte til ca 17:00

Ha en fin dag!

Mvh.
Hans-Petter Engstrøm
Personalleder

Nobina Norge AS
Adresse: Jernkroken 2 /Østre Akers Vei 237, 0976 OSLO

e-post: hans-petter.engstrom@nobina.no
Mobil: +47 412 79 100

Privat: +47 906 59 593
Sentralbord: +46 8 410 650 00
Hjemmeside: www.nobina.com
Nobina Norge A/S, org.nr 915768237 | Styrelsens säte - Oslo

!

Please consider the environment before printing this e-mail.

Denne sendingen kan inneholde konfidensiell og/eller taushetsbelagt informasjon. Dersom du har mottatt den ved en feil, bes du om å kontakte oss umiddelbart. Bruk eller videreformidling av feilsendt informasjon er ikke tillatt

Fra: Joyce Christine Andersen <jca@messe.no>
Sendt: 22. mars 2019 11:59
Til: Velde, Per <Per.Velde@nmfsport.no>; Isaksen, Tony <Tony.Isaksen@nmfsport.no>
Kopi: Emilie Westbye <styreledermc@mc.nmfsport.no>; Hans Petter Engstrøm <hpen@online.no>; Christina Thorsbakken Nygård
<christinathorsbakken@hotmail.com>; Elin Frager <elinkamifra@gmail.com>; Line Karlsen <soster.line.as@gmail.com>; Morten Bjerknæs
<mortenbjerknaes@gmail.com>; Kjetil Kristiansen <kjetil@mont-tech.no>; Anne Grethe Solberg <anne.grethe.solberg@genderconsulting.no>; Hans-Petter Engstrøm
<hans-petter.engstrom@nobina.no>
Emne: SV: Protokoll 0148-19 B (unntatt offentlighet)
Hei dere
Jeg vil påpeke som det første at jeg flere ganger spurte om prosessen og rutiner for slike saker og situasjonen vi sto i. Jeg ba også om å få tenkepauser som ikke ble
hensyntatt. Jeg reagerer sterkt på måten dette ble gjort på, både med å nekte pauser, ikke la oss sitte med tlf og den manglende informasjonen rundt juridiske spm. i
denne saken.
Her er resten av mine kommentarer:
Saksliste, dagsorden og møtetidspunkter
- Jeg støtter at møtet startet kl 9 på morgenen da bel sakslisten for dagen for dagen behandlet.
- KL 19.15 Gikk vi til middag, avsluttet møte. Det ble da gitt et mandat ti Gensek om forhandling med president, dette bør inn i protokoll. Styret skulle samles så snart det
var noe nytt i saken. Etter middag ble det kalt inn igjen til møte. Når vi kom inn i møte foreslo jeg at vi fortsatte dagen etter, på grunn av at det var sent, vi hadde holdt på
i mange timer, og flere av oss hadde drukket alkohol. Jeg la inn et konkret forslag om at tyret ville ikke utsette, og heller starte opp kl 8 på søndag, men styret valgt å
fortsette møtet. Jeg forlot møtet ca 22, da mentor Anne Grethe Solberg var ute på gangen i telefonsamtale med NIF på vegne av styret. Så møtet pågikk i alle fall til 22,
med pause til middag.
Under behandling av sakslisten ble ikke mistillit fremmet.
Under sakslisten poengterte jeg brudd på - Mail om at det var kommet inn varsel saker med XXXXXXX og XXXXXXX sitt navn på ble sendt ut til forbundsstyret og vara
medlemmer fredag før møtet, i brudd på våre egne varslingsrutiner og Nif sine varslingsrutiner – hvor det kommer klart frem at varsler og den som er varslet på skal
beskyttes.
Under behandling av saken til XXXXXXX skulle presidenten vært kalt inn, dette påpekte jeg under behandlingen i møtet. De mente at tillitten ikke var tilstede og derfor
ble ikke presidenten kalt inn igjen.
Her står det også feil i vedtak: Vedtaket var sendes til Mentor Anne Grethe Solberg, saken følges opp av generalsekretær og rapporteres tilbake til neste syremøte.
Mistillit mot president
- Under behandling av sakene utviklet dette seg til å bli en mistillit sak mot president. Rapport fra Anne Grethe Solberg ble lagt frem og delt ut til styret og brev fra 6
styremedlemmer som skulle sendes til NIF ble lagt frem.
. All denne dokumentasjon ble gjennomgått og drøftet før det ble avstemming om mistillit
- Jeg stemte mot mistilliten da jeg ikke kunne forholde meg til det grunnlaget som var lagt frem
- Jeg mener det er feil å legge frem dokumenter som etterpå ikke skal være saksunderlag for mistilliten. Å at dokumentene ble trukket inn igjen i slutten av møtet.
Min stemme var altså mot forslaget på grunnlag av manglende saksunderlag, og at dokumenter som var en del av dette ikke skulle ligge til grunn for mistillit.
Forbundsstyret ber generalsekretæren om å administrere innkalling til ekstraordinært forbund sting
Dette har jeg ikke vært med på å behandle – dette må ha skjedd på søndag
Protokoll ble også skrevet på søndag
Vedtaket om å sende ut pressemelding - var jeg ikke med på
Fra: Velde, Per <Per.Velde@nmfsport.no>
Sendt: fredag 22. mars 2019 07:37
Til: Isaksen, Tony <Tony.Isaksen@nmfsport.no>
Kopi: Emilie Westbye <styreledermc@mc.nmfsport.no>; Hans Petter Engstrøm <hpen@online.no>; Joyce Christine Andersen <jca@messe.no>; Christina
Thorsbakken Nygård <christinathorsbakken@hotmail.com>; Elin Frager <elinkamifra@gmail.com>; Line Karlsen <soster.line.as@gmail.com>; Morten Bjerknæs
<mortenbjerknaes@gmail.com>; Kjetil Kristiansen <kjetil@mont-tech.no>; Anne Grethe Solberg <anne.grethe.solberg@genderconsulting.no>
Emne: Re: Protokoll 0148-19 B (unntatt offentlighet)
Hei Tony

Det er en noen feil og en hel del vesentlig mangler til protokollen. Det er svært viktig å få denne protokollen riktig, slik at det ikke foreligger saksbehandlingsfeil, særlig i
forhold til innkalling til ekstraordinært ting. Jeg kommenterer kun B-protokollen, og forutsetter at protokollene er like på alt innhold, men unntak av det som skal unntas
offentlighet. Når B-protokollen er justert må vi ta stilling til hva som skal stå i A-protokollen.
Ber om at følgende informasjon rettes opp og/eller innarbeides i protokollen:
Tidspunkt for oppstart var 16.03.2019, kl. 0900. Da behandlet styret saksorden første gang.
Tidspunkt for møtets slutt vet jeg ikke, men jeg var i styremøtet og forhandlet mellom kl. 2230 og 2300. Styremøtet må derfor ha blitt avsluttet etter dette.
(I tillegg ble jeg innkalt via SMS kl.23:39: "Hei, Styret ønsker at du møter i morgen kl. 0900. Bruker maksimalt 1/2 time. Styret ser ikke behov for deg etter det".
Den 17.03.2019 møter ikke styret opp, kun generalsekretær, med fullmakt til å forhandle med meg. Dette er vesentlig informasjon fordi det er flere saker som er
beskrevet i protokollen som jeg er blitt utelatt fra å delta i. Se senere kommentarer).
Ber om at følgende mangler innarbeides i protokollen:
Til Sak 01598-19 Godkjenning av innkalling og saksliste (første behandling kl. 0900-0930)
(I forkant av styreseminaret om «Styrets ansvar og plikter», v/Gunnar-Martin Kjenner).
Seksjonsstyreleder MC innkalte styret til møte for å behandle saksorden for dagen og la fram forslag om å flytte fastsatt styremøte fra kl. 15:30 til kl. 09.00 begrunnet i
en varslingssak som var anmeldt til arbeidstilsynet og endring av sakslisten.
I betraktning av at det var lørdag, ble stilt spørsmål om begrunnelsen for hvorfor saken måtte gis akutt prioritet. Det ble også stilt spørsmål om det forelå mistillit til
presidenten, hvor dette spørsmålet ble avkreftet.
Forbundsstyret vedtok mot tre stemmer å avlyse styreseminaret og framskynde styremøtet. President, 1. visepresident og visepresident båtsport, stemte i mot (etter
det jeg husker - Det var i alle fall et klart flertall).
Presidenten informerte styret om at om at konsekvensen av vedtaket var at han ville fratre forbundsstyremøtet. Presidenten begrunnet dette i at han ikke kan ta ansvar
for å lede et styret hvor medlemmene har klar ulik oppfatning av hva som er styrets ansvar og plikter. Styreseminaret var et viktig tiltak for oppnå en felles forståelse for
styreansvar og plikter. Etter en drøfting vedtok styret enstemmig å gjennomføre styreseminaret som planlagt og framskynde oppstart av styremøtet til kl. 11.30.
Ber om at følgende mangel innarbeides i protokollen:
Kl. 09:15 Styreseminar: «Styrets ansvar og plikter», v/Gunnar-Martin Kjenner
Se disposisjon i eget vedlegg
Ber om at følgende mangler og informasjon innarbeides i protokollen, samt en feil rettes opp:
Kl. 11:35 Sak 01598-19 Godkjenning av innkalling og saksliste
Presidenten viste til mail 15.03.2019 om styreevaluering – hvor et styremedlem evaluerer møtet og oppsummer i plenum på slutten av møtet. Ingen styremedlemmer
ønsket å gjennomføre dette.
Sak «01601-19 Regnskap med noter og årsberetning 2018» ble vedtatt behandlet før sak «01600-19 Behandling av langsiktig lån til Arctic Circle Raceway Eiendom
AS»
(Etter at styret vedtok å prioritere varselsaker foran alle de andre sakene, må det opplyses om følgende):
Presidenten gjorde styret kjent med at følgende saker burde prioriteres foran :
01602-19 Mangelfull behandling av erstatningssak i 2012. Saken har stor risiko for belastning av forbundets omdømme og må behandles rask og forsvarlig.
01601-19 Regnskap med noter og årsberetning 2018. Behandling av saken er viktig for å gjøre styret kjent med økonomiske forhold som kan ha betydning for
endelig årsresultat.
01600-19 Behandling av langsiktig lån til Arctic Circle Raceway Eiendom AS. Behandling av saken er viktig for å gjøre styret kjent med økonomiske forhold som
kan ha betydning for endelig årsresultat i forbundet, og stor betydning for forbundets økonomisk risikoeksponering framover.
Følgende feil må rettes opp: Det ble ikke fremmet forslag om "Regnskap om ACR"
Ber om at følgende sak tas ut av protokollen som egen sak:
Sak 01600-19 Vurdering av tillit til presidenten
(Behandling av tillit ble ikke behandlet som egen sak. Dette tema ble behandling under sak 01599-19 "Varslingssaker (3 stk) og orientering om sak meldt til
Arbeidstilsynet". Sak om tillit til presidenten var ikke meldt inn før møtet, og ble heller ikke fremmet som sak under behandling av saksorden. Jmf. også første
behandling av saksorden kl. 0900. Dette må dokumenteres riktig!).
Ber om at følgende mangler og informasjon innarbeides i protokollen:
Sak 01599-19 Varslingssaker (3 stk) og orientering om sak meldt til Arbeidstilsynet
NIF-mentor, Anne Grethe Solberg, presenterte en granskingsrapport av presidenten med en rekke påstander, som presidenten ikke var ble gitt mulighet å gi
kontradiksjon på. Granskingsrapporten hadde tittelen: "Rapport fra rådgivende mentor Anne Grethe Solberg i Norges Motorsportforbund (NMF)", datert 16.03.2019.
Det ble opplyst at granskningsrapporten var utarbeidet på eget initiativ, og var allerede sendt til NIF, v/Rune Midthaug i forkant av møtet. Under behandlingen ble det
informert om at granskingsrapporten var tilbakekalt.
Seksjonsstyreleder båtsport Morten Bjerknes la fram et brev som var stilt til NIF, v/generalsekretær Karen Kvalevåg. Brevet inneholdt en rekke påstander om
presidenten som presidenten ikke var ble gitt mulighet å gi kontradiksjon på. Brevet hadde tittelen: Mistillitserklæring på Per M Velde, president i Norges
Motorsportforbund", datert 13. mars, 2019, med følgende avsendere: Elin Frager, visepresident MC, Line Karlsen, visepresident SS, Kjetil Kristiansen, visepresident
RC, Emilie Funderud Westbye, seksjonsstyreleder MC, Morten Bjerknæs, seksjonsstyreleder Båt, Klemet Erland Hætta, seksjonsstyreleder SS, Christina
Thorsbakken, seksjonsstyreleder RSM, og Nina Lunden, vara seksjonsstyreleder SS. Det ble opplyst at brevet ikke var kjent for øvrige styremedlemmer, og var ikke
sendt til NIF, men kun distribuert mellom de aktuelle styremedlemmene på mail.
Det ble lest opp en begrunnelse fra en grenleder som ønsker å søke fritak fra sitt verv, hvor det var flere påstander om presidenten. Det ble opplyst dette ikke skulle
legges til grunn for behandlingen av mistillit.
Presidenten informerte styret om at han før møtet var forberedt å søke fritak fra sitt styrelederverv, men avventet behandlingen av protokollen fra forbundsstyremøtet
11.02.2019. Begrunnelsen var ulik oppfatning med styrets flertall om hvilket ansvar og plikter som ligger til styret og styrets arbeid, og hva som er ansvarlig styring av
administrasjonen og medlemmenes interesser. Presidenten ba om tid til å vurdere hvilket ansvar som påligger styreledervervet fram til ekstraordinært forbundsting, og
hvilken konsekvens de udokumenterte påstandene i granskningsrapporten og brevet med mistillitserklæringen kan få.
Papirkopiene av både granskningsrapporten og brevet ble deretter samlet inn i løpet av møtebehandling. Presidenten beholdt en papirkopi av begge dokumentene.
Seksjonsstyreleder båtsport Morten Bjerknes fremmet mistillit til presidenten.
Presidenten frarådde møtet. [Forbundsstyret vedtok x mot y stemmer.....]
Etter avstemmingen ble presidenten orientert om at han var fritatt fra sitt styrelederverv med umiddelbar virkning og 1. visepresident Hans Petter Engstrøm ble innstilt
som fungerende president. Presidenten informerte styret om at slik myndighet er kun tillagt forbundstinget.
Ber også om at følgende mangler og informasjon dokumenteres og innarbeides i protokollen:
President ble innkalt til siste behandling av mistillit 16.03.2019 mellom kl. 22.30 til 23.00. Presidenten ble tilbudt å trekke seg frivillig med umiddelbar virkning, ellers
ville det gå ut en pressemelding at styrets flertall hadde stemt over mistillit til presidenten. NIF-mentor Anne Grethe Solberg deltok også på denne behandlingen. Det er
også av vesentlig informasjon at flere av styremedlemmene under behandlingen nøt alkohol. [Det må også opplyses om at visepresident båtsport, Joyce Christine

Andersen ikke var til stede under denne delen av forbundsstyremøtet].
Ber i tillegg at følgende mangler og informasjon dokumenteres og innarbeides i protokollen:
Det må opplyses om at jeg ble utelukket fra å delta i behandlingen av Varselsak B, og vedtak om at det skal innkalles til ekstraordinært forbundsting. [Dette er vesentlig
informasjon]
Den 17.03.2019 0900-0915 av jeg innkalt til å møte styret (jmf. SMS-innkalling over). Kun generalsekretæren stilte i møtet, og opplyser om at han skulle forhandle med
meg på vegne av styret. Jeg finner ikke noe vedtak i protokollen om hvilken fullmakt som var delegert til generalsekretæren. Jeg forutsetter at dette er en mangel i
protokollen?
Hvordan er det tenkt at dette forhandlingsmøtet med generalsekretæren skal dokumenteres? Skal det føres i en egen protokoll?
Til forbundsstyret: Vi får ikke gjort om på det som er gjort, men vi kan gjøre kloke beslutninger framover. "Mistilliten til presidenten" har påført både NMF og meg
personlig omdømmetap. Hvordan vi håndterer situasjonen fram mot ekstraordinært ting vil kunne øke dette omdømmetapet betydelig.
Vennlig hilsen
Per V.
---------------

Per Velde
PRESIDENT
Direkte: +47 911 26 515
Mail:
president@nmfsport.no

Norges
Motorsportforbund
Sentralbord: +47 32 88 32 90
www.nmfsport.no

17. mar. 2019 kl. 16:19 skrev Isaksen, Tony <Tony.Isaksen@nmfsport.no>:
Til styremedlemmene som var tilstede på styremøtet lørdag 16. mars 2019
Vedlagt er protokoll 0148-19 B (unntatt offentlighet).
Svarfrist innen fredag 22. mars 2019 klokka 12:00.
Beste hilsener

Tony Isaksen
GENERALSEKRETÆR

Direkte: +47 928 48 598
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