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Til generalsekretæren og forbundsstyret
Blir mange gjentagelser dette. Styremøter og epostbehandlinger må fremmes i samsvar med NMF's lov §21-5, eller styreinstruks 14.08.2017. Derfor må også denne epostbehandlingen avvises,
slik som mange andre epostbehandlinger den siste tiden.
Forbundetsstyret leder og styrer forbundet og administrasjonen gjennom vedtak. Generalsekretæren rapporterer til styret representert ved president. Dette framgår også av ansettelsesavtalen med
generalsekretæren.
Vi har hatt en rekke episoder hvor generalsekretæren viser til "styrets flertall". Dette gjøres også i dette saksframlegget. Er det da gjennomført styremøter uten meg til stede? Jeg har flere ganger
forespurt om hvem av styremedlemmene er det som instruerer generalsekretæren mellom styremøtene. Nå spør jeg igjen?
I en slik situasjonen med denne "flertallsalliansen" er det ekstra viktig at vi forholder oss formelt til vår lov og retningslinjer. Noe kan føre til ugyldige vedtak, skape splittelse og polarisering blant våre
medlemmer, og være ytterligere til stor skade for vårt omdømme. Derfor må minst to styremedlemmer henvende seg til meg som president hvis dere ønsker denne saken behandlet.
Før dere gjør det, vil jeg anmode om at dere setter dere nøye inn i hvilke fullmakter som tilligger presidentvervet. Dette finnes i NMFs lov, NIFs lovnorm, firmaattest, styreinstruks, og andre
retningslinjer. I tillegg kommer en del ulovfestede retningslinjer og prinsipper. Alternativ kan vi be generalsekretæren gjøre en klargjøring av disse fullmaktene.
Det er svært urovekkende for meg om styret vurderer at den tidligere fungerende generalsekretæren og medarbeide ikke har brutt grunnleggende bestemmelser i sin ansettelseskontrakt og våre
interne retningslinjer, ved å offentlig publisere sitt "Takk-for-meg-brev". Brevet ble utarbeidet i tett samarbeid med NHO-Abelias advokat med spesialkompetanse i arbeidsrett. Dette ble gjort etter at
generalsekretæren var blitt bedt om å følge opp denne alvorlige saken.
Vedrørende pressemeldingen går det også tydelig fram av våre retningslinjer om hvem som har ansvar for å uttale seg til media. Pressemelding ble sendt ut etter at generalsekretæren hadde fått
frist til å reagere på et alvorlig og akutt brudd på GDPR-bestemmelsene. Begge sakene kan medføre konsekvenser for forbundet. I slike situasjoner har både styret og generalsekretæren
handlingsplikt for å forebygge skade.
Ekstern dementering av uttalelsene til tidligere fungerende generalsekretær kan jeg fortsatt ikke se er blitt fulgt opp av generalsekretæren. I stedet registrerer jeg at styremedlemmer ytrer seg og
hevder at flertallet står bak ytringene. I så fall er det både beklagelig og trist. Etter ett års undersøkelser og forsonings arbeid, samt enstemmig vedtak om å beklage overfor de fornærmede
varslerne, tyder det må på at et flertall av styret har snudd i oppfatning. Det er så trist og skuffende at jeg mister helt troen på at det er mulig for dette forbundet å leve opp til våre etiske
retningslinjer og idrettens verdier.
Jeg registrerer heller ikke at generalsekretæren har fulgt opp anmodningen om å rapportere til forbundsstyre vedrørende situasjon omkring at granskningsrapporten til Solberg kom på avveie. Slike
lekkasjer og sannsynlige brudd på GDRP-bestemmelsen bør bekymre forbundsstyret.

Vennlig hilsen
Per V.
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25. apr. 2019 kl. 22:09 skrev Isaksen, Tony <Tony.Isaksen@nmfsport.no>:

Hei,
Ber om at sak 01631-19 behandles pr epost med svar innen søndag 28. april kl 12:00.
Beste hilsener

Tony Isaksen
GENERALSEKRETÆR

Direkte: +47 928 48 598
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