Protokoll fra styremøtet 22. april 2021
Via Teams
Møtestart kl 17:00
Møteslutt kl 19:00

Deltakere i møtet, styrets medlemmer og varamedlemmer:
-

Ståle Åbotsvik
Hans Jarle Einarsen
Jarle Grann
Kjetil Hus
Emilie Faarup Storvik
Håkon Haukebøe
Camilla Solli Stokkaune
Kari Bunes

Generalsekretær:
-

Espen Larsen

Sak 10/21

Leder i utviklingskomiteen
Robert Barø, leder av Utviklingskomiteen, ønsker midlertidig å tre ut av sitt verv i
Norges Badmintonforbund (NBF) av personlige årsaker.
Vedtak
Styret ønsker nestleder Kjetil Hus velkommen som midlertidig leder av
Utviklingskomiteen.

Sak 11/21

Forvaltning av midler, prosjekt 52002 og 52003 for årene 2015-2020. Styrets plan
for å dokumentere overfor utøver, hvorvidt tidligere styrer har forvaltet midlene i
tråd med bevilgningene eller ikke
I tillegg til saksframlegget, ble det henvist til e-poster sendt direkte til styret fra
utøvers representanter, Kontrollutvalget (KU) og utøver.

Kontrollutvalget (KU) skal være et kontrollerende organ og ikke et utførende organ. I
dette ligger at KU ikke kan være saksfremleggende i konkrete saker. KU skal heller
ikke være en klageinstans eller et varslingsmottak. Dersom KU mottar henvendelser
knyttet til enkeltsaker, skal KU henvise vedkommende til andre organer i
organisasjonsleddet.
Utøvers representanter har etter styrets oppfatning hatt en konfliktskapende
fremtoning og de har satt seg i en rolle hvor det er åpenbart spørsmål om habilitet.

Vedtak
1.
2.
3.
4.
5.

Styret er lei seg for at denne saken har kommet til en slik fastlåst posisjon.
Styret ser at i denne saken er det best med en uavhengig tredjepart til å gjøre
en gjennomgang.
Styret engasjerer forbundets revisjonsselskap med oppdrag om å fremskaffe
informasjon og legge frem en rapport om forvaltning om bruken av tildelte
midler (prosjekt 52002 og 52003) for årene 2015-2020.
Kostnadsrammen for undersøkelsen settes til kr. 120.000
Rapporten forelegges styret og utøver. KU vil få oversendt kopi av rapporten.

Dato for neste styremøte: Neste styremøte avholdes pr. Teams 4. mai fra kl. 18.00.- 21.00.
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