Forbundsstyresak 0631-19 - Brudd på fullmakt
Dato: 25.04.19

Bakgrunn for saken:
Forbundsstyrets flertall mener presidenten har opptrådt ulovlig og klanderverdig ved to
anledninger. Den ene gangen ved å sende brev til tidligere generalsekretær Are Antonsen
med påstand om brudd på plikten en tidligere ansatt har på vegne av forbundsstyret. Dette
på bakgrunn av et avskjedsbrev Are Antonsen sendte styrets medlemmer og ansatte i
forbundet. Den andre anledningen ble det sendt en pressemelding til media om en
uautorisert granskningsrapport på avveier på vegne av Norges Motorsportforbund.
Informasjon og fakta:
Både brevet til Are Antonsen og pressemeldingen ble skrevet på NMFs brevpapir. Det ene
undertegnet president Per Velde og 1. visepresident Hans-Petter Engstrøm. Det andre er
også skrevet på NMFs brevpapir og undertegnet president Per Velde. Her er også
presidenten kontaktperson. Styret ble enig 28.03.2019 at all utadrettet kommunikasjon
skulle skje via generalsekretær og ikke enkeltpersoner i styret.
Verken brevet til Are Antonsen eller pressemeldingen er styremedlemmene orientert om på
forhånd eller på annen måte forankret i forbundsstyret. Styret fikk tilsendt begge
dokumentene etter at de var sendt mottakerne. Når det gjelder pressemeldingen, har styret
ennå ikke fått vite hvilke media som har fått den. Slik brevet og pressemeldingen er skrevet
fremstår dette som Forbundsstyrets mening, hvilket det altså ikke er.
Vurdering:
Flertallet i styret ser svært alvorlig på disse sakene. Her har presidenten opptrådt på egne
vegne, men påberoper seg styrets godkjenning. Det har han ikke. Det finnes ingenting i
NMFs lover, retningslinjer eller styrevedtak på at presidenten etter eget forgodtbefinnende
kan opptre på styrets vegne.
Konklusjon:
Styrets flertall er ikke enig med presidentens fremtreden og vil ikke assosieres med
presidentens brev og pressemelding.
Forslag til vedtak:
Presidenten sender skriftlig brev til Are Antonsen med beklagelse på styrets vegne innen
søndag 28. april 2019 kl 20:00, med kopi til Forbundsstyrets medlemmer.
Presidenten dementerer pressemeldingen dit den må være sendt og lagt ut i sosiale media
innen søndag 28. april 2019 kl 20:00.

