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Vedlegg: 
 

Saksdokument ifm valg av nytt styre i NMF 
Norges Motorsportforbund (NMF) har de to siste årene hatt betydelige utfordringer knyttet til 
arbeidsmiljøet, både i forbundsstyret og administrasjonen, herunder flere varslingssaker og 
sykmeldinger for ansatte i forbundets administrasjon. I tillegg har 8 av 14 ansatte avsluttet sine 
arbeidsforhold i NMF. Utfordringene har gjort det krevende å gjennomføre forbundets løpende 
oppgaver og oppfylle NMFs formål. 
 
Forbundets politiske og administrative ledelse har forsøkt å løse utfordringene og har blant 
annet fått utarbeidet tre eksterne og uavhengige rapporter som et verktøy for å kartlegge 
problemene og kunne iverksette målrettede tiltak. Dessverre har ikke tiltakene gitt ønsket effekt, 
og et samlet forbundsstyre har derfor stilt sine verv til disposisjon og innkalt til ekstraordinært 
forbundsting 4.-5. mai 2019 med valg av nytt forbundsstyre på agendaen. 
 
Forbundsstyret har vurdert om de tre rapportene skal/kan offentliggjøres slik at det 
ekstraordinære forbundstinget skal kunne ha et best mulig beslutningsgrunnlag, og har derfor 
innhentet råd fra ekstern advokat og Datatilsynet om det er noen begrensninger og eventuelt 
hvilke begrensinger som vil gjelde ved en frigivelse av rapportene. Dette som følge av at 
president Per Velde, 1. visepresident Hans Petter Engstrøm og visepresident båtsport Joyce 
Christine Andersen er de eneste som har motsatt seg at rapportene frigis i sin helhet (alle øvrige 
personer som er omtalt/forespurt i forbindelse med utarbeidelse av rapportene har samtykket i 
at rapportene frigis). Rådene er at konklusjoner og sentrale momenter til konklusjonene i 
rapportene kan frigis med visse begrensninger. Det som frigis vil derfor kun bli tilgjengeliggjort 
for de medlemsklubbene i NMF som er stemmeberettiget på det ekstraordinære 
forbundsstinget.  
 
Forbundsstyret fattet på bakgrunn av dette følgende vedtak 11. april 2019 Sak 01626-19:   
 

"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." 

 
NMF vil sende ut det som frigis fra rapportene direkte til medlemsklubbene i løpet av uke 17. 
  


