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PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 01/18

Styremøte 01/18 ble avholdt mandag 8. januar på Idrettens Hus. Møtet startet kl. 17.00
og ble avsluttet kl. 18.15.

Navn Til-
stede

For-
Fall

Merknad

Helge Johnsen, kretsleder X

Gunn Berit Lunde Aarvik, nestleder X

Gunn H. Knudsen, styremedlem X

Terje Valen, styremedlem X

Robert-Andre Teikari, styremedlem X

Leila Rossow, styremedlem X

Steinar Kvinge, varamedlem X

Knut Songve, organisasjonssjef X Referent

Sak 01/18:
Sak 02/18:
Sak 03/18:

Godkjenning av møteinnkalling og sakliste
Godkjenning av protokoll fra styremøte 08/17
Henvendelser fra idrettslag vedrørende oppfordring om ekstraordinært ting
i Norges idrettsforbund



Sak 01/18: Godkjenning av møteinnkalling og sakliste

Kommentarer: Dette styremøtet ble satt opp på kort varsel. Bakgrunnen er at styret
vurderte det som nødvendig å samles på bakgrunn av henvendelser fra
flere idrettslag i fylket samt et opprop fra Troms idrettskrets med en
oppfordring om å arbeide for at det innkalles til et ekstraordinært ting i
Norges idrettsforbund.

Vedtak: Møteinnkalling og sakliste godkjent.

Sak 02/18: Godkjenning av protokollen fra styremøte 08/17

Saksunderlag: Utkast til protokoll fra styremøte 08/17.

Vedtak: Protokollen godkjent.

Sak 03/18: Henvendelser fra idrettslag vedrørende oppfordring om
ekstraordinært ting i Norges idrettsforbund

Saksunderlag: Opprop til idrettskretser og særforbund om ekstraordinært ting i NIF fra
Troms idrettskrets 22.12.2017
Beklagelse fra Idrettsstyret 22.12.2017
Innkallelse til informasjonsmøte på Gardermoen 24.01.2018.
Brev fra IL Gneist 23.12.2017
Brev fra IL øyglimt og Nore Neset IL 30.12.2017
Brev fra Kalandseid IL 31.12.2017

Kommentarer: Etter den siste innsynsrunden i NIF like før jul har flere i
organisasjonen uttrykt et tydelig ønske om mer informasjon om
situasjonen og de konkrete sakene som har vært omtalt i det siste.
Dette har fremkommet gjennom media som har kontaktet
tillitsvalgte, og direkte gjennom en skriftlig henvendelse til
Idrettsstyret fra Norges Skiforbund, Oppland idrettskrets samt et
opprop til organisasjonen fra Troms idrettskrets.

Fire idrettslag i Hordaland har sendt en formell henvendelse til HIK
der HIK oppfordres om å støtte kravet fra Troms idrettskrets om å
få gjennomført et ekstraordinært Idrettsting. Bergens Tidende har
vært i kontakt med styreleder for å høre HIKs syn og hvordan HIK
vil følge opp henvendelsene.

I møtet ble det opplyst at også Bønes IL har henvendt seg til styret
med samme oppfordring som de fire andre idrettslagene.

Helge Johnsen innledet diskusjonen i styret med en gjennomgang
fra vedtaket på NIFs Ledermøte i Bodø i mai 2017. På dette møtet
ble det åpnet opp for innsyn også bakover i tid - til 2012. Det er et
svært stort antall bilag som tilhører perioden 2012-2017, og det
krever et betydelig administrativt arbeid for å tilrettelegge for
innsyn slik media etterspør. Idrettsstyret har iverksatt flere tiltak



etter vedtaket i Bodø. Det er ansatt ny generalsekretær, og det er
vedtatt nye rutiner for reiser, representasjon og alkohol.

Idrettsstyret har innkalt særforbundspresidenter og ledere i
idrettskretsene til informasjonsmøte på Gardermoen 24. januar.

Styret mente at det er grunnlag for kritikk ift. Idrettsstyrets
håndtering av denne saken, og det er nødvendig med tiltak for å
bygge tillit til idrettens øverste organ. Samtidig må de tiltakene som
er iverksatt få tid å virke. Det er viktig at idretten må informeres
innad. I dag har vi mye informasjon gjennom media. Idrettens egen
organisasjonsbehandling må avgjøre hvilket utfall denne saken får.

Det vil medføre noen praktiske og økonomiske utfordringer dersom
det ender med et ekstraordinært Idrettsting. På NIFs ting i 2015 ble
det valgt leder og personlig varamedlem i valgkomiteen for neste
Idrettsting. Valgkomiteen for øvrig velges på ledermøtet året før
Idrettstinget, jfr. NIFs lov § 3-7. Det vil dermed måtte gjennomføres
to ekstraordinære Idrettsting, evnt. kan ledermøtet i mai velge
valgkomite, og et ekstraordinært Idrettsting kan gjennomføres tidlig
høst.

Ettersom Helge Johnsen er forhindret fra å delta på
informasjonsmøtet på Gardermoen 24. januar, deltar Gunn Berit
Lunde Aarvik på dette. Org.sjef deltar som observatør. Styret er
opptatt av at all relevant informasjon legges frem på dette møtet.
Etter møtet er det grunnlag for styret å ta stilling til saken.

De idrettslagene som har kontaktet HIK tilskrives med
tilbakemelding om styrets vedtak i saken.

Vedtak: En organisasjonsmessig korrekt behandling er viktig i denne
saken. Vi må ha tilgang til all relevant informasjon gjennom egen
organisasjon.

NIF har innkalt til informasjonsmøte for særforbund og
idrettskretser 24. januar. Hordaland idrettskrets vil være tilstede
på dette. Vi forventer at ledelsen i NIF legger frem all relevant
informasjon på dette møtet.

Etter dette møtet vil det være grunnlag for Hordaland
idrettskrets å ta stilling til saken.

Protokoll godkjente/ I -2018:

Helg, J. sen
Leder

Gunn Berit Lunde Aarvik
Nestleder


