PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 03 18-19
Sted:
Tid:

Scandic Lillehammer
Onsdag 3. oktober 2018

Til stede:

Siri Barfod (SB), president
Emil Inauen (EI) 1. visepresident
Hernan Maquieira (HM), 2 Visepresident
Simen Enger (SE), leder TKN
Kristian Sæther (KS), leder TKS (på skype)
Terje Hoel (TH) leder TBK
Vibecke Schøyen, GS
Ronja Leegaard (RL), leder ungdomskomiteen

Forfall:

Observatør: Gunnar Ramsvatn, medlem av kontrollkomiteen
Neste styremøte(r):
Pkt.

Sak:
1
27/18-19

Ansvar

Frist

VEDTAKSAKER
Sak 27 18/19 PERSONALSAK – LOTTES OPPSIGELSE
NHF har mottatt oppsigelse fra Lotte Friid Fladeby datert 28
09 18. Hun krever fortsatt lønn som generalsekretær ut
oppsigelsestiden og fritak fra arbeidsplikt den siste
måneden i oppsigelsestiden
A. Oppsigelsen – konsekvenser
B. Begrunnelsen for kravet om høyere lønn i
oppsigelsestiden og fritak fra arbeidsplikt 1 mnd.
Etter diskusjon i styret ble det fattet følgende enstemmig
Vedtak:
Styret tar Lotte Friid Fladeby`s oppsigelse til etterretning.
Styret ønsker å uttrykke at de synes det er beklagelig at
Lotte Friid Fladeby slutter. Hun innehar stor kunnskap om
organisasjonsarbeid og hundekjøring og har vært en stor
ressurs i forbundet.
NHF er ikke enig i begrunnelsen for det krav som er
fremsatt, men ønsker å etterkomme Lotte Friid Fladebys
krav, som innebærer at hun opprettholder sin lønn som
konstituert generalsekretær ut oppsigelsestiden, og at hun
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fritas for arbeidsplikt i desember. Dette forutsatt at Lotte
Friid Fladeby vil være til disposisjon for spørsmål fra Vibecke
Schøyen (ny generalsekretær) i desember 2018 og januar
2019, og at godkjennelse av denne pakken innebærer
endelig avslutning av saken.
28/18-19

Vedtakssak 28 18/19 – leder til appelljury
EI
Saksfremlegg fra EI:
Styret hadde flere runder på å finne en god løsning på dette
med appelljury og ledelsen. På siste styremøte var vi enig
om, at vi skal sjekke med en helt uavhengig kandidat som
appelljury leder. Det har jeg gjort. Møtet var positiv og
kandidaten kan tenke seg for å ta jobben som leder men vil
ikke delta på TD-kurs eller andre tidskrevende
videreutdanningene (samme som mange andre) Han reiste
også et spørsmål om oppgaven vil kollidere med andre
oppgaver han har gjennom sin jobb som politimann i
forbindelse med Femundløpet i år.
I forkant av møtet har jeg hatt et telefon samtale med TDK
lederen for å få sjøl nok informasjon om det som er viktigst.
Etter det fikk jeg e-post fra leder av TDK som har kommet
med innspill til saken. Bla i forhold til kompetansekrav til
en leder av appelljuryen.
Styret har drøftet saken.
Iht NIF s lov §2-5 om valgbarhet, som vi er bundet av, kan
en og samme person innen et organisasjonsledd ikke inneha
mer enn ett av følgende verv: medlem av styre, valgkomitè,
kontrollkomitè, lovutvalg, revisor, sanksjonsutvalg,
domsutvalg, apellutvalg.
Styret ble enig om at Emil kontakter Robert Corell og
Solbakken
Forslag til vedtak:
Utsettes til vi har en egnet kandidat

18-19 Styrereferat 04

2

Lillehammer, 3 oktober 2018

Siri Barfod
president

Emil Inauen
1. visepresident

Hernan Maquieira
2. visepresident

Simen Enger
Styremedlem

Kristian Sæther
Styremedlem

Terje Hoel
Styremedlem

Distribusjonsliste:
NIF
NIFs idrettsstyremedlem (ansvar NHF)
Styrets medlemmer
NHFs internasjonale representanter
Hundekjørerkretser
Hundekjørerklubber
Kontrollkomité
Valgkomité
Antidopingkomité
Idrettens Regnskapskontor
Revisor
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