Styremøte NMF 1/2018
Dato: 08.02.2018
Sted: Nettmøte pr. epost og sms.
Tilstede/deltakende: Mathis Kåsastul, Jostein Hassel, Gunnar Torsdalen, Kurt-Selmer
Paulsen, og Bjørn Gjerstad.
1-2018) Ny avstemming i sak 11-2017.
Etter lengre tids trenering fra kasserer som følge av uenighet om og manglende respekt for
vedtak fattet den 12.10.2017, fortsatt uenighet i styret om saken, fortsatt uenighet om
inhabilitet, ble det innkalt til ny avstemming pr. sms alternativt e-post i saken. Saken har både
før og etter forrige styremøte blitt diskutert pr. epost og telefon i styret. Det er tydelig at saken
også har blitt diskutert utenfor styret, og at sterke krefter er satt inn for å hindre opptak av ny
klubb.
Inhabilitet kan ikke brukes som motargument i forbindelse med vedtaket fattet på styremøtet
den 12.10.2017, da det etter press ble tatt hensyn til. Stemmegivningen fordelte seg på
følgende måte: 2 stemmer JA (Gunnar og Bjørn) 1 stemme blankt (Jostein). Mathis og Klas
avsto å stemme etter fremsatt påstand om inhabilitet. Den nye klubben ble derfor godkjent
med de forbehold som var nevnt i referatet. Vedtaket ble fattet i godt samsvar med tidligere
praksis og sedvane, bekreftet av Gunnar som har lang fartstid i styret. Kurth-Selmer deltok
ikke på møtet, men mener i ettertid at dette vedtaket ble gjort i strid med gjeldende NMF lov.
NMFs lov har klare retningslinjer for opptak av klubb. Den nye klubben tilfredsstiller disse på
alle punkter. Styret har derfor ingen saklig, relevant og konkret informasjon eller fakta som er
til hinder for godkjenning av den nye klubben
Ny avstemming ble gjennomført. Gjeldende revisjon NMFs lov i har ingen bestemmelser om
inhabilitet. Derfor kunne hele styret delta i avstemmingen uten behov for vara.
Hele styret deltok i avstemmingen som resulterte i 3 JA og 2 NEI for opptak av ny
klubb.
Av hensyn til medlemsregistrering og representasjon på Generalforsamling settes dato for
godkjent opptak av ny klubb til 15.11.2017 da alle formaliteter var på plass. Dette er gjort i
samsvar med tidligere praksis og sedvane.
Avstemming avsluttet kl. 20:00

