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Klargjøring av standpunkt og henstilling om ny saksbehandling
Jeg opplever at forrige helgens styrebehandling ble uoversiktlig og uklart om hva som var formelt
styremøte og hva som var uformelle arbeidsmøter. Jeg ser det er uenighet om når styremøtet startet
og sluttet. Vi har behandlet saker i saker og gjort vedtak om ekstraordinært ting og
pressemelding som jeg bare ble fortalt var en konsekvens av vedtaket om mistillit. Dette er saker
som vi ikke er stemte over.
Vi har behandlet alvorlige saker som er belastende for vårt forbund og idrettens omdømme. Det må
vi også gjøre på en skikkelig måte.
Jeg fikk selv beskyldninger mot meg samtidig som jeg ble satt i en situasjon som jeg verken var
forberedt på eller hadde kompetanse til å håndtere. Jeg spurte om råd men det var ingen i møtet
som kunne gi en faglig bistand, og styrebehandlingen ble drevet fram av en gruppeprosess som jeg
ikke hadde reell ledelse av som stedfortreder for presidenten. Jeg følte meg sterkt presset og
bondefanget.
Jeg var også veldig ukomfortabel med at vi gikk tilbake i styremøtet og forhandlet med presidenten
etter middag med alkoholservering.
Jeg ser også at konfliktnivået etter møtet øker og vi som forbund kan være i ferd meg å gjøre oss
ansvarlig i mulige lovbrudd i forhold til personopplysninger og erstatningsansvar m.m. og føler dette
svært ukomfortabelt.
Min arbeidsuke har vært svært krevende, men har i helgen fått tid til å tenke over situasjonen, og
søket kunnskap om saksbehandling. Nå i etterkant må jeg meddele styret at jeg kan ikke ta ansvar for
styrebehandling som ble gjennomført sist helg. Jeg vil derfor henstille styret om å gjøre all
saksbehandling og vedtak på nytt i et rolig og forsvarlig tempo, hvor vi også får nøytral juridisk og
faglig rådgiving til å gjennomføre dette på en riktig måte.
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