Fra: Velde, Per Per.Velde@nmfsport.no
Emne: Re: Epost behandling av styresak 01633-19 - Ordinær ytringsfrihet for tidligere generalsekretær - frist for svar satt til
lørdag 4. mai kl 10:00
Dato: 4. mai 2019 kl. 07:06
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
Til generalsekretær og forbundsstyret

Da registrerer nok en gang at det innkalles til styremøte med epostbehandling som ikke er i samsvar med vår lov og retningslinjer. Som president må jeg påpeke at NMFs lov og retningslinjer ikke
følges.
Jeg krever følgende protokolltilførsel til sak 01633-19:
"Denne epostbehandlingen er ikke fremmet i henhold til NMFs lov 21-5, og i samsvar med vår styreinstruks 14.08.2017. Jeg godkjenner ikke innkallingen og jeg godkjenner ikke
sakslisten, og kan derfor ikke delta i avstemmingen. 21,5 timers behandlingstid er ikke forsvarlig epostbehandling, heller ikke av denne saken.
Generalsekretæren har ved en rekke anledninger vist til "styrets flertall". Dette gjøres også i dette saksframlegget. I styremøter hvor ikke alle styrets medlemmer er innkalt eller har
fått mulighet til å delta, kan det ikke gjøres gyldige vedtak som å gir generalsekretæren instrukser. Forbundsstyret styrer administrasjonen gjennom planer og vedtak. Det tilligger
presidentrollen å følge opp generalsekretæren mellom styremøtene, ikke enkelte eller allianser av styremedlemmer. Generalsekretæren skal på sin side rapportere til styret
representert ved president, uavhengig av hva flertallet i styret mener.
I en normal situasjon vil jeg som president sette alle saker på sakslisten som er ønskelig fra forbundsstyres medlemmer eller generalsekretæren. Derimot, i krevende saker og i
krevende situasjoner som denne situasjonen, er det ekstra viktig at forbundsstyret og generalsekretæren forholder seg formelt til forbundets lov og retningslinjer og forsvarlig
saksbehandling. Gjøres det avvik fra bestemmelsene om forsvarlig saksbehandling kan dette føre til ugyldige vedtak, splittelse og polarisering. Ikke bare i forbundsstyret men også
blant våre medlemmer. Dette påfører ytterligere skade på forbundets omdømme, m.m. Det tilligger derfor presidentrollen å gjøre en vurdering om hvilke saker som skal fremmes og
behandles for å få en forsvarlig styrebehandling. Alternativ kan minst to styremedlemmer kreve overfor presidenten å få en sak styrebehandlet, NMFs lov §21-5. Et slik krav foreligger
ikke her. Det er ikke opp til generalsekretæren eller en "flertallsallianse" å overta presidentrollen og fremme saker på egen hånd, uten å ta hensyn til
bestemmelsene om forsvarlig saksbehandling.
Tidligere generalsekretær er naturligvis hjertelig velkommen som representant for sin idrettsklubb, med både talerett og stemmerett. Jeg stiller et stort spørsmålstegn ved motivet for
dette saksframlegget, og kan ikke se det vil hjelpe oss videre med utvikling av forbundet. Vi har ansatt en ny generalsekretær som leder av administrasjonen, og flere nye ansatte som
ikke har hatt tidligere generalsekretær som leder. Vi har nå helt nye rammer for å skape et utviklende arbeidsmiljøet. Vi er ferdige med tidligere arbeidsmiljøsaker og varselsaker, samt
skapt en forsoning med tidligere varslere. Det er en grunn for at det ble avtalt taushet med tidligere generalsekretær. Det vil være svært lite konstruktivt "å grave i historien". Vi som
forbund må løfte blikket mot framtiden. Hvis dette vedtaket gjennomføres, forutsetter jeg at dette inngås skriftlig med tidligere generalsekretær hvor det åpnes for gjensidig
ytringsfriheten, også for forbundsstyrets medlemmer. Noe annet kan ikke aksepteres".

Vennlig hilsen
Per V.
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3. mai 2019 kl. 12:30 skrev Isaksen, Tony <Tony.Isaksen@nmfsport.no>:

Hei,
Ber om at sak 01633-19 behandles pr epost med svar innen lørdag 4. mai kl 10:00.
Beste hilsener

Tony Isaksen
GENERALSEKRETÆR

Direkte: +47 928 48 598
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