
 

 

Protokoll fra styremøte 18. mai 2022 

Via Teams 

Møtestart: kl. 18.00. 

Møteslutt: kl. 21.00. 

 

Deltakere i møtet: 

- Kari Bunes  
- Hans Jarle Einarsen 
- Emilie Faarup Storvik 
- Jarle Grann 
- Kent Nyheim 
- Kjetil Hus 
- Håkon Haukebøe 

Generalsekretær: Espen Larsen 

Forfall: Ståle Åbotsvik 

 

Sak 20/22 Godkjenning og underskriving av protokollen fra møtet den 04. mai 2022.  

Det er ikke fremkommet noen kommentarer.  

Vedtak 
Protokollen godkjennes uten kommentarer. 

 

Sak 21/22 Innstilling fra Hedersutvalget 
Vedlagt øvrige sakspapirer fulgte innstilling fra Hedersutvalget. Nærmere 
kommentarer ble gitt i møtet. 

 
Vedtak 
Styret besluttet å sende følgende svar til Hedersutvalget: 

«Det vises til innstilling fra Hedersutvalget av 4. mai. 

Innledningsvis vil styret uttrykke at den er enig med hedersutvalget at utøvere som 
har kvalifisert seg til OL/Paralympics bør vurderes til gullmerket, men mener hver 
enkelt utøver må vurderes konkret. Videre mener styret at eksisterende retningslinjer 
(kriterier) bør revideres. 



 

Det følger av dagens retningslinjer pkt. 6 bokstav a. «Kriterier» at gullmerket kan 
«Tildeles spillere som har gjort fremragende sportslige prestasjoner. Enten ved 
spesielt store og vedvarende prestasjoner i norske mesterskap eller ved en 
kombinasjon av store prestasjoner i norske turneringer og store prestasjoner i 
internasjonale turneringer.»  Det betyr at man må enten ha store og vedvarende 
prestasjoner nasjonalt eller en kombinasjon av slike prestasjoner nasjonalt og 
internasjonalt. Kriteriene er spesifikke og kan medføre at utøvere med fremragende 
resultater faller utenfor. Et eksempel på dette kan være funksjonshemmede utøvere 
som hovedsakelig har store prestasjoner internasjonalt. 

Styret ønsker på bakgrunn av dette å vurdere nye kriterier og ber om innspill fra 
hedersutvalget til ny ordlyd i retningslinjenes pkt. 6 bokstav a. «Kriterier». Både 
resultater og andre prestasjoner bør kunne hensyntas. Som eksempel på andre 
prestasjoner er for eksempel at Sagøy ble kåret til female parabadminton player of 
the year av BWF og hun deltok i badmintons første Paralympics. 

Hedersutvalget kan etter dette fremme ny innstilling basert på de nye kriteriene. En 
slik innstilling bør inneholde en begrunnelse knyttet til hver enkelt foreslåtte kandidat 
med oversikt over oppnådde resultater/prestasjoner. 

Styret ber om innspill til sitt neste styremøte den 22. mai.» 
 

Sak 22/22 Varslingssak 

Organisasjonssak, ev. henvisning til sak – unntatt offentlighet. 

Viser til tidligere styresaker: 

a) 28.mars 2022 sak 13/22 – orientering om varselsak 
b) 04.mai 2022 sak 19/22 – vedtak for å skjerme varslere i fremtiden 
 
Nærmere orientering ble gitt i møtet. 
 
Vedtak 
Styret har i sin vurdering konkludert med at det har forekommet brudd på NIFs 
retningslinjer mot seksuell trakassering og NIFs lov § 11-4:   
 
(1) Straff etter disse bestemmelser kan ilegges, dersom person eller 
organisasjonsledd: 
b) utøver rettsstridig vold, begår seksuelle overgrep eller seksuell trakassering, eller 
opptrer uredelig eller uhøvisk 
  
Styret vedtar å reise straffesak mot omvarslede for NIFs domsutvalg. De oppnevnte 
saksbehandlere gis fullmakt til å føre saken videre overfor NIFs instanser. 
 

Omvarslede blir suspendert inntil det foreligger endelig konklusjon i saken. 

 

Sak 23/22 Program ledermøtet og gjennomføring av tinget 
Programmet ble gjennomgått og kommentert.  



 

Vedtak 
Styrets medlemmer har hver sin «bolk» i programmet. AU har et overordnet ansvar 
for å lede møtet. Styrets medlemmer bes forberede seg når det gjelder å presentere 
komiteenes rapporter, svare på evt spørsmål knyttet til aktiviteter og regnskap. I 
tillegg forbereder styrets medlemmer seg på å motivere for forbundsstyrets 
innstilling når det gjelder innkomne forslag og våre egne forslag.  
 

Sak 24/22 Innkomne saker til tinget 
Innkomne saker fra klubber og kretser er samlet i et eget dokument og fulgte 
sakspapirene. Dokumentet ble gjennomgått og kommentert i møtet. 

 

 Vedtak 
Det vises til tingdokumentene for forbundsstyrets innstilling i sakene.  

 

 

29/5-22 KB/EL 


