Siri Barfod (SB)
Hernan Maquieira (HM)
Emil Inauen (EI)
Kristian Sæther (KS)
Simen Enger (SE)
Ronja Leegaard (RL)
Terje Hoel (TH)

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 00/18-19
STED:
TID:

Telefonmøte
Tirsdag 17 07 2018 kl 19 00 – 20 45
HUSK å vær forberedt. Les alle dokumenter før møtet. Diskusjoner skal være saklige
og lyttende til den som har ansvar for saksfremlegget.

Til stede: Siri Barfod, Hernan Maquieira, Simen Enger, Kristian Sæther, Terje Hoel

1.

Godkjenning av innkalling
Innkalling godkjent.

2.

Behandle sak: Innstilling til ny generalsekretær
2.1. Styret vedtok først at saken skal behandles uten at generalsekretæren er til stede.
2.2. Styret oppsummerte at styret er vedtaksføre iht NHF s lov §11. 5 av styrets 7 medlemmer er til
stede. Flertallet i styret er til stede.
2.3. Behandling av saken
Saksgrunnlag: Innstilling til styret fra AU med vedlegg
Etter saksfremlegg, spørsmålsrunde og diskusjon ble det stemt.
Leder av UK, Ronja Leegaard hadde kommet med sitt synspunkt i e- mail til alle i forkant av
møtet.
Det ble fattet slikt enstemmig vedtak:
1. Vibecke Schøyen tilbys stilling som generalsekretær i NHF med tiltredelse 01 10 18 på
nærmere bestemte vilkår.

Lotte Frid Fladby har vært konstituert generalsekretær med virkning fra 01 07 17 til 01 07
18. Pr 01 07 18 er hun fast ansatt som utviklingskonsulent. Hun er tilbudt å fungere som
generalsekretær frem til 01 10 18.

Det ble fattet slikt enstemmig vedtak:

2. Lotte Frid Fladby tilbys stilling som utviklingssjef i NHF på nærmere bestemte vilkår.

Saken er konfidensiell inntil de to kandidatene har fått tilbudet, og frem til de har gitt aksept.
Dersom det er ønske fra noen av kandidatene å forlenge konfidensialiteten vil styret vurdere å
respektere dette.
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