
Til Styret i NTF!        23.3.22 
 
Jeg har gått igjennom protokollen med endringer fra Anne Katrine Holm og støtter en del av 
tilførslene fra Anne Katrine men ikke alle.  
 
Jeg kommentere kun det jeg er uenig i. 
 
Kommentarer til protokollen fra GF 21.feb.22 
 
 
Under punkt 5 
Det kom ikke frem under GF at “flere medlemmer satte spørsmålstegn ved 
stemmegivningen.” Dette bør derfor ikke kommenteres i dette referatet, men eventuelt tas 
opp i fortsettelsen av GF. 
 
“Vedlegg: notat sendt styret. Ikke besvart av styret.”  
Dette ble ikke tatt opp som sak under GF  men ser ut til å ha vært en maildialog mellom 
styret og andre? Dette hører derfor ikke hjemme i  GFs protokoll da det ikke ble omtalt under 
GF. 
 
“Vedlegg: notat og foto fra tellekorps medlem Frigg Valla, som ikke kan gå god for 
stemmegivningen.”  
Dette er ikke noe som ble lagt fram under GF og er derfor ikke gjenstand for denne 
protokollen, men det bør jo absolutt tas opp i fortsettelsen av GF hvis det stemmer at den 
som skulle kvalitetssikre valget ikke kunne/hadde mulighet til det likevel og det bør 
begrunnes av vedkommende. 
 
Under punktet om årsrapporter/ årsberetninger bør det stå at styrets årsberetning er godkjent 
da vi forholder oss til til to årsberetninger, en fra styret og en fra FER. 
 
Arbeidsgruppen har ikke skrevet en” årsberetning” men en rapport som skulle legges fram 
for GF muntlig under møtet. Denne saken rakk man ikke å behandlet under GF. Den 
skriftlige rapporten var ikke lagt ut til medlemmene av styret før GF,  men ligger nå klar for 
alle medlemmer og blir behandlet i fortsettelsen av GF så vidt jeg forstår.  
 
På slutten av protokollen står det at foreslåtte medlemmer til FER har trukket seg. Dette skal 
ikke være del av denne protokollen da dette ikke skjedde i møtet men noe de gjorde i ettertid 
og skal derfor behandles i fortsettelsen av GF. 
 
Det er også nevnt en rekke navn på folk som har skrevet protokolltilførsler og notater i 
etterkant av møtet. Disse må fremmes i fortsettelsen av GF. De ble ikke fremmet som 
protokolltilførseler under GF. 
Alt som blir sagt og diskutert i møtet er jo ikke en protokolltilførsel men et innlegg i debatten 
og kan da selvsagt nevnes i protokollen av referenten men må ikke være ordrett gjengitt som 
en protokolltilførsel. 
 
Håper dette kan bidra til å sortere tanker og innspill, noe som er min hensikt med dette 
notatet slik at vi kan stille oss bak første delt av GFs referat så langt. 



 
Mvh 
 
Mette Hegge 
 
 


