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Hei,
Vedlagt er protokoll på sak 01626-19 – Behandling av tidligere sak.
Styreleder påpeker at han anser svar ikke kommet inn til Generalsekretær innen frist. Generalsekretæren anser fristen ha vært torsdag og at de svar som da er sendt inn
er innenfor frist.
Dersom styremedlemmene anser fristen for å være i løpet av torsdagen anses vedtaket å være fattet.

Beste hilsener

Tony Isaksen
GENERALSEKRETÆR

Direkte: +47 928 48 598

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

Forbundsstyremøte nr. 0152-19,
11. april 2019, epost behandling – protokoll
Sak 01626-19: Ny behandling av tidligere sak
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
Fra administrasjonen:
Tony Isaksen generalsekretær

Bakgrunn for saken:
Et flertall i forbundsstyret har ved flere anledninger skriftlig bedt om
behandling om å frigi Stamina-/Logos-/Solberg-rapportene.
Informasjon og fakta:
Administrasjon har på den bakgrunn innhentet råd fra ekstern advokat og
Datatilsynet knyttet til om det er noen begrensninger og eventuelt hvilke
begrensinger som vil gjelde ved en frigivelse av rapportene.
Vurdering:
De råd vi har innhentet er at innenfor gjeldende lovverk kan konklusjon og
sentrale momenter til konklusjonene i rapportene frigis uten å bryte
lovverket. Det som frigis skal sendes til de medlemsklubber i NMF som er
stemmebrettiget på det ekstraordinære forbundsstinget.
Vedtak:
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 Datatilsynet.

