Kongsberg

Referat fra medlemsmøte NMK Kongsberg 29.januar 2020.
Styret var representert ved Geir Bjørhovden, Aina Myhrvold, Christian Berg og Asbjørn Lund.
Grenene var representert ved Bård Konglevoll, Åge Salberg og Geir Rise.
I tillegg var Tom Kristian Lien (president i NMK), Per Madsen (leder av NMK Lovutvalg),
Alexsander Berg (leder NMK Klubbkomiteen) og Heidi Næss (generalsekretær i NMK) til stede
under møtet.

Styret har de siste to årene hatt et meget godt samarbeid, og alle grenenes representanter
står samlet i styret og dets beslutninger. Den siste tiden har det spredd seg en uro i
bilgruppa, og hovedstyret ønsket på bakgrunn av dette å innkalle til et medlemsmøte. Det
har vært satt ut en del påstander og løgner, og styret ønsker ikke at dette skal gro frem i
klubben. Styret har med bakgrunn i dette vært i dialog med NMK sentralt og NIF den siste
tiden, slik at vi sikrer at alt håndteres mest mulig korrekt. Styret har de siste måneder brukt
mye tid på klubbens organisering og vedtekter for å ivareta det lovverket som er gjeldende
klubben og det bekreftes av NMK klubbkomite.
Styret, representert ved styreleder Geir Bjørhovden, belyste fra styrets synspunkt de
anklagene som har blitt satt ut om klubben og hovedstyret.

Per Madsen, leder av NMK Lovutvalg, redegjorde for lovverket og organisasjonens
oppbygging og hvordan NMK er knyttet mot de enkelte lovverk og forbund. Klubber og
medlemmer må til enhver tid forholde seg til det vedtatte lovverk som gjelder lokal NMK
klubb.

Tom Kristian Lien, president i NMK, ytret at det var leit å høre om konflikten i NMK
Kongsberg. Han ønsket å presisere at det er frivillig arbeid vi holder på med, og det er ingen
som skal tjene noe på dette. Det er særdeles viktig at vi samarbeider godt. Det er kommunen
som eier området NMK Kongsberg disponerer, og det er essensielt at vi drifter klubben
ordentlig, slik at kommunen ønsker å satse på videre drift.

Etter dette ble det åpnet opp for at medlemmene kunne komme til ordet.
Det har vært en varslingssak mellom to medlemmer i klubben, og den ene parten i denne
saken ønsket å legge frem sin side på dette møtet. Dette anser styret som en intern

personalsak, og kan dermed ikke diskuteres offentlig. Styret ønsker å forholde seg
profesjonelt på dette området og forholder seg kun internt til saken og partene.
Det ble ytret i møtet at det var flere saker som styret burde ta tak i i forbindelse med truende
adferd og et av medlemmene fremla underlag for trusler som angivelig skal ha blitt sendt
medlemmet (medlemmer).
Det ble konkludert av styret og klubbkomiterepresentant fra NMK med at om det foreligger
saker av den art er det viktig at det sendes inn varslingssak skriftlig. Styret behandler ikke
løse kommentarer om saker, men vil forholde seg til sak i henhold til lovverk om det
fremkommer direkte varslingssaker som er av den art at styret må behandle den.

Bilcrossløp i april; For å sikre en god planlegging og gjennomføring av løpet har hovedstyret
besluttet å opprette en sportskomite. Denne ledes av Kim Andre Teigen og han vil ta med seg
inntil 4 ytterligere medlemmer av klubben. Komiteens sammensetning blir presentert
hovedstyret i førstkommende Hovedstyremøte, mandag 3.februar 2020.
Om vi jobber sammen for et godt arrangement, og ikke fortsetter å motarbeide hverandre, er
vi sikre på at dette blir et bra løp.
Et medlem takket styret for at det var innkalt til møte og informasjonen de ga og roste også
valget av Teigen som leder av sportskomiteen og ytret at man gledet seg til sesongen startet.
Applaus.
Årsmøte er berammet til 26. mars. Formell innkalling kommer på web slik den har gjort de
siste årene.

Referent Aina Myhrvold

