Fra: Velde, Per Per.Velde@nmfsport.no
Emne: Re: Ny Epostbehandling oppfølging av sak 01623-19: innkalling og saksdokumenter til ekstraordinære
årsmøter/forbundsting
Dato: 17. april 2019 kl. 11:32
Til: Tony Isaksen Tony.Isaksen@nmfsport.no
Kopi: Hans Petter Engstrøm hpen@online.no Joyce Christine Andersen jca@messe.no Elin Kamilla Frager
Elin.Frager@oslobystyre.no Christina Thorsbakken Nygård christinathorsbakken@hotmail.com Emilie Westbye
styreledermc@mc.nmfsport.no Morten Bjerknæs mortenbjerknaes@gmail.com Line Karlsen soster.line.as@gmail.com
Kjetil Kristiansen kjetil@mont-tech.no Elise Holtan elise.holtan@outlook.com Klemet Erlend Hætta keh1973@hotmail.com
Hei Tony
Jeg godkjenner ikke innkalling eller sakslisten for denne epostbehandlingen.
Vi er midt i påskeferien og denne korte fristen gir ikke forsvarlig epostbehandling. Behandlingen er ikke i samsvar med vår styreinstruks og saksbehandlingsregler for epostbehandling. Jeg har selv
forsøkt den siste timen å ringe medlemmer av styret uten å få kontakt.
Hvis flere styremedlemmer er ikke har anledning/utelatt fra å delta i styrebehandlingen, fører dette til at vedtaket er ugyldig.
Jeg godkjenner heller ikke sakslisten for epostbehandlingen. Saken er tidligere behandlet på en forsvarlig måte.
Forslag til vedtak om endre sakslisten for ekstraordinært ting 5. mai, må være i samsvarer med vedtak i forbundsstyret 28.03.2019. Det er kun en sak som skal behandles av ekstraordinært ting, og
dette er "Valg av forbundsstyre".
Naturligvis i tillegg til alle obligatoriske saker, jmf. NMFs lov §18 og § 20, herunder:
a) Godkjenne de fremmøtte representanter.
b) Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden.
c) Velge dirigent(er) og referent(er) samt 2 representanter til å underskrive
I saksdokumentet side 2 oppgis følgende:
Bakgrunn for innkalling til ekstraordinært Forbundsting:
Styrets flertall erklærte "generell" mistillit til president Per Velde 16. mars 2019. [Det må presiseres "generell" mistillit!]
Forbundsstyret vedtok i Forbundsstyremøte 28. mars 2019 sak 01623-19, nummer 1, 3 & 4 følgende:
1: «Det skal avholdes et ekstraordinært forbundsting den 5. mai.»
3: «Samtlige styremedlemmer i Forbundsstyret stiller sine plasser til disposisjon. Det vedtas valg i hele Forbundsstyret og i alle seksjonene.»
4: «Behandling på det ekstraordinære Forbundsting er følgende sak «Valg av forbundsstyre».»
Det er riktig at styrets flertall erklærte "generell" mistillit til president, men det foreligger ikke gyldig vedtak om "generell" mistillit. Jeg er har foreløpig ikke blitt forelagt protokoll som kan godkjennes
fra forbundsstyremøte 16.03.2019 med vedtak om "generell" mistillit. Det forelå heller ikke noen begrunnelse for dette "generelle" mistillitsforslaget. Saksbehandling hadde åpenbare feil, som
fører til at også dette vedtaket er ugyldig.
Et annet moment er at behandling av "generell" mistillit betyr at styreposisjonen stilles til disposisjon. Det betyr at styreposisjonen stilles på nytt til disposisjon i neste sak, "Valg av forbundsstyre".
Dette gir ingen mening, og gir grunn til å stille spørsmål om motivet for dette forslaget! I forbundsstyret 28.03.2019, hvor NIF var til stede, var vi enige om at forbundsstyret måtte ta et felles ansvar
for situasjonen. Det gjøres ikke ved å fremme dette forslaget.
Jeg vil også gjøre oppmerksom på at alle vedlegg i saksdokumentet til tinget må listes opp.
Innstilling fra valgkomitéen skal ha en begrunnelse, ihht til instruks for valgkomitéen. Det er også kutyme å legge ved CV'er til kandidatene.
PS! Det foreligger heller ikke protokoll fra forbundsstyremøtet 28.03. 2019. Fra det siste møte har jeg kun mottatt et dokument med selve vedtaket, men protokollen kan ikke jeg se å ha mottatt.

Vennlig hilsen
Per V.

---------------

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

Norges
Motorsportforbund
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www.nmfsport.no

16. apr. 2019 kl. 11:53 skrev Isaksen, Tony <Tony.Isaksen@nmfsport.no>:

Hei,
Flertallet har bedt om en ny sak på sakslisten til det ekstraordinære forbundstinget - sak 01623-19 sendes ut til ny formell avstemming. Sakslisten av avstemt med NIF.
Ber om tilbakemelding godta/avslå innen onsdag 17. april 2019 klokka 12:00
PS!
Se også mail under.
Innstillinger fra valgkomiteene og kandidatforslag blir lagt ved saksdokumentene når disse foreligger.
Det jobbes fortsatt med underskrivere/referenter til forbundstinget og disse vil bli offentliggjort så snart disse er klare.
Beste hilsener

Tony Isaksen
GENERALSEKRETÆR

Direkte: +47 928 48 598
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Fra: Isaksen, Tony <Tony.Isaksen@nmfsport.no>
Sendt: mandag 8. april 2019 20:11
Til: Hans Petter Engstrøm <hpen@online.no>; Joyce Christine Andersen <jca@messe.no>; Elin Kamilla Frager <Elin.Frager@oslobystyre.no>; Christina Thorsbakken
Nygård <christinathorsbakken@hotmail.com>; Emilie Westbye <styreledermc@mc.nmfsport.no>; Morten Bjerknæs <mortenbjerknaes@gmail.com>; Line Karlsen
<soster.line.as@gmail.com>; Kjetil Kristiansen <kjetil@mont-tech.no>; Elise Holtan <elise.holtan@outlook.com>; Klemet Erlend Hætta <keh1973@hotmail.com>; Velde,
Per <Per.Velde@nmfsport.no>
Kopi: Isaksen, Tony <Tony.Isaksen@nmfsport.no>
Emne: Epostbehandling oppfølging av sak 01623-19 nummer 8: innkalling og saksdokumenter til ekstraordinære årsmøter/forbundsting
Hei,
Ber dere om å godkjenne/avslå:
Jf sak 01623-19 nummer 8 i forbundsstyret 28. mars: «Generalsekretæren utarbeider forslag til innkalling og saksdokumenter og sender disse til styret pr e-post.
Godkjenning av innkalling og saksdokumenter behandles av forbundsstyret ved skriftlig behandling».

Godkjenning av innkalling og saksdokumenter behandles av forbundsstyret ved skriftlig behandling».
Vedlagt ligger innkallinger til ekstraordinære årsmøter i respektive seksjoner og innkalling til ekstraordinært forbundsting. Vi har hatt en gjennomgang med juridisk i NIF.
I tillegg legges ved program for helgen, men påmeldingsinformasjon. Ber om raske svar med tanke på å få dette kommunisert ut til våre medlemmer så snart som mulig.
NB!
Merk at på grunn av den ekstraordinære situasjonen har valgkomiteen fått frist på seg til 17. april for sin innstillinger til administrasjonen, slik at disse da naturlig ikke
er med i denne mailen.
Etter samkjøring med NIF juridisk vil delegatfordelingen bli fordelt etter idrettsregistreringen i 2017 (tilsvarende brukt til seksjonsårsmøtene i 2018). De klubber som
har registrert seg i idrettsregistreringen for 2018 med høyere tall enn for 2017 vil få oppdatert sine tall.
Beste hilsener

Tony Isaksen
GENERALSEKRETÆR

Direkte: +47 928 48 598
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