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ÅPNING 
President Jan-Oddvar Sørnes ønsket velkommen, og takket Lovutvalget og nyvalgt 

Valgkomité for velvillighet i saken. Oppfordret til et godt ekstraordinært 
forbundsting. 

 

 
2 a. GODKJENNING AV FREMMØTTE REPRESENTANTER 

Listen over valgte representanter ligger som vedlegg og ble publisert på sykling.no 
 

52-Arild Salte – ønsket å få bekreftet at alle fremmøtte representanter var 
kontrollert og i henhold til NCFs Lov.  
1-Jan-Oddvar Sørnes – bekreftet at alle representanter hadde sendt inn godkjente 

fullmakter og årsmøtereferater. 
 

Det var 60 stemmeberettigede representanter på ekstraordinært forbundsting. Det 
ble foretatt opprop. Representantene ble godkjent ved akklamasjon. 

 

Vedtak:  
De valgte stemmeberettigede representanter godkjennes. 

 

 

2 b.  GODKJENNING AV FORRETNINGSORDEN 

Forbundsstyret foreslår følgende forretningsorden for ekstraordinært forbundsting: 

1. Forbundstinget ledes av den valgte dirigent.  
Protokoll føres av den valgte sekretær. 

  
2. Ingen representant gis rett til ordet mer enn tre ganger i samme sak, replikker unntatt. 

Med unntak av innledningsforedraget, settes taletiden til høyst fem minutter første 

gang, tre minutter annen og tredje gang.  
Inntil tre representanter kan få replikk til hvert innlegg og taleren kan gi tilsvar til 

replikkene. Replikken må gå direkte på talerens innlegg og taletiden er høyst ett minutt.  
Representanter som forlanger ordet til forretningsorden har ett minutts taletid.  
Dirigenten har rett til å foreslå kortere taletider. Dirigenten har rett til å foreslå strek 

med inntegnede talere. Representantene ber om ordet via GoPlenum. 
  

3. Alle forslag må innleveres via GoPlenum.  
Tidligere forslag kan ikke trekkes tilbake og nye forslag kan ikke settes fram etter at 
strek er satt eller at saken er tatt opp til votering.  

Forslag kan bare fremmes i saker som står på saklisten. 
 

4. Ved avstemninger gjelder følgende bestemmelser:  
Formuleringene "flertall", "alminnelig flertall" og "absolutt flertall" er synonyme og betyr 

"mer enn halvparten av de avgitte stemmer".  
Formuleringen "kvalifisert flertall" betyr "det prosentvise antall stemmer som skal til for 
å gjøre flertallet kvalifisert etter loven f.eks. 3/4 flertall, 2/3 flertall". Ved avstemming 

benyttes GoPlenum. 
 

 
I protokollen føres inn alle forslag og vedtak som er gjort med antall avgitte stemmer 
for og imot.  



 
 

4 
 

 
Blanke stemmer teller ikke og stemmene regnes som ikke avgitt. Det velges to 

representanter til å undertegne protokollen. 
 

Vedtak:  

Forbundsstyrets forslag til forretningsorden godkjennes. 

 
 

2 c.  VALG AV DIRIGENT 
Forbundsstyret foreslår følgende personer som dirigenter av ekstraordinært 
Forbundsting 2022: 

    Ivar Ekanger 
   

Vedtak:    

Ivar Ekanger velges som dirigent til NCFs Ekstraordinære Forbundsting 2022. 

 
2 d.  VALG AV PROTOKOLLFØRER 

Forbundsstyret foreslår følgende person som protokollfører fra ekstraordinært 
Forbundsting 2022 

    Eystein T. Stokstad 
 

Vedtak:  

Eystein T. Stokstad velges som protokollfører av NCFs Ekstraordinære 
Forbundsting 2022. 

 

 
2 e.  VALG AV 2 REPRESENTANTER TIL Å UNDERSKRIVE PROTOKOLLEN 

Forbundsstyret foreslår følgende personer til å underskrive protokollen fra 

ekstraordinært Forbundsting 2022: 
  

    Stein-Arne Hammersland  Lovutvalget 
    Marianne Balto   Sirma IL Sykkel   
 

Vedtak:  
Stein-Arne Hammersland og Marianne Balto velges til å underskrive 
protokollen av NCFs Ekstraordinære Forbundsting 2022. 

 

 
2 f.  GODKJENNE INNKALLINGEN 

Innkallingen til NCFs ekstraordinære forbundsting ble distribuert og lagt ut på 
www.sykling.no i 21.04.2022. 

 

Vedtak: 
Innkallingen til ekstraordinært forbundsting godkjennes. 

 

  

http://www.sykling.no/
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2 g. GODKJENNING AV SAKSLISTE 

 
 19-Øyvind Berg – fint om sene endringer i sakslisten blir merket i rødt. 
 52-Arild Salte – ønsket å ta opp sak, men trakk saken. 

 

Vedtak:  
Den foreslåtte sakslisten godkjennes. 

 
 
3. VALG 

 
 Bakgrunn 

Valgkomitéen som ble valgt på Forbundstinget 13. mars 2022 oppfyller ikke dagens 

krav til ungdomsrepresentant. Det vises til NIFs lov §2-5, 7 for regler om krav til 

ungdomsrepresentasjon i Forbundsstyret og Valgkomitéen.  

Styret i NCF finner det mest riktig at Valgkomitéen skal bestå av de som ble 

demokratisk valgt på det ordinære forbundstinget den 13. mars.   

I samråd med de valgte medlemmene innstiller styret på at Janne Marie Børresen 

Haakestad stiller som kandidat til ordinært medlem og at Anita Lunder stiller som 

kandidat til varamedlem.   

En slik justering vil bety at Valgkomitéen oppfyller lovens krav.   

Lovutvalget uttaler: 

På bakgrunn NIFs Lovnorm for særforbund, konkluderer Lovutvalget i NCF at valg av 

Valgkomité som ble foretatt på Forbundstinget den 13. mars ikke er i samsvar med 

gjeldende regelverk hva angår valg av medlemmer.  

Valg av leder og varamedlem vurderes å være i samsvar med regelverket 

Forbundsstyrets forslag: 
Nytt medlem: Janne Marie Haakestad Børresen, Halden CK, NCF Region Øst 

Nytt varamedlem: Anita Lunder, Stavanger SK, NCF Region Sør 
 

Kommentar: 
Dirigent – leder velges separat, medlemmene velges sammen. 
 

Kandidater til medlemmer av Valgkomitéen er; Bjørn Tore Woll og Janne Marie 
Børresen Haakestad. 

 
52-Arild Salte – er ikke sikker på om de som er innstilt er valgbare. 
 

20-Terje Johnsen - mener at de som er på valg må velges riktig, og at det ordinære 

tingets valg skal respekteres.   

1-Jan Oddvar Sørnes - ønsker bekreftelse på at det ønskes presentasjon av 

kandidatene.  

Ang spørsmål fra Terje Johnsen – det har vært tett dialog med de som ble valgt på 

ordinært forbundsting. Ønsket ikke å rokkere med de som ble valgt. I samråd med 
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ny Valgkomité mener styret at det vil være den mest smidige løsningen å bytte roller 

mellom Anita Lunder og Janne Marie Børresen Haakestad.  

57-Heidi Stenbock-Haakestad - presentasjon av de som skal til valg støttes.  

52-Arild Salte - Bjørn Tore Woll er leder i Harstad Sykkelklubb. Har verv som 

styreleder i en bedrift. 

101-Stein Arne Hammersland, Lovutvalget - Spørsmål rundt §2,7 – valgbarhet. 

Økonomisk særinteresse er temaet. Hvis en kandidat har en økonomisk interesse 

som overstiger 1g, er man ikke valgbar. Eierinteressen er 20%. Eier man 1/3 er det 

vesentlig innflytelse. Under 1/3 må det vurderes. Lovutvalget har vurdert denne 

posisjonen og ser ikke problematikken. Dette er vurdert mot eierandel og 

sponsorkontrakt der det fremkommer at kontrakten har et støtteelement.  

19-Øyvind Berg - mener det er vesentlig innflytelse. Mener at klubbleder og daglig 

leder indikerer at det er vesentlig innflytelse. 

52-Arild Salte - to idrettskretser mener at dette er uakseptabelt. NCF må være 

ryddige og at dette burde vært sjekket. Mener det er uavklart og at kandidaten må 

trekke seg. 

20-Terje Johnsen: Refererer til sak fra Mandal, og mener det er paralleller til denne 

saken. Mener at Bjørn Tore Woll ikke er valgbar. Mener at vi må være ryddig i denne 

saken.  

57-Heidi Stenbock-Haakestad - Lovutvalget må oppleve dette som et forsøk på å så 

tvil mot eget Lovutvalg. Dette er meget uheldig.  

Dirigent-mener at saken ikke dreier seg om rollen som klubbleder, men at det her 

handler om valgbarhet som medlem i Valgkomitéen.  

30-Frode Soelberg - støtter dirigentens innspill.  

8-Jan Inge Hansen - mener det er uheldig at vi ikke støtter Lovutvalget. 

Økonomisk vinning rabatt og premier – arbeidet med Harstad Sykkelpark, vurdert 

mot samarbeidspartnere i sykkelparken i HCK. Her har man vært transparent. Tinget 

må støtte seg til Lovutvalget.  

19-Øyvind Berg - påpeker dirigent sin kommentar og at man ikke kan være valgbar 

uten rolle i klubb.  

103-Tone Midtsveen - alle er frivillige. Virker som mange mener noe rundt 

valgbarheten. Viktig å lytte til det som ble vedtatt på det ordinære tinget. Har 500 

vaktposter som skal dekkes, og ønsker at vi kan gå videre.  

101-Stein Arne Hammersland, Lovutvalget - saken kom opp i løpet de siste dagene 

fra Arild Salte. Lovutvalget har brukt mye tid på å se på dette. Sett på 

sponsoravtalen. Sett på proff.no. Sett på det som ligger i veilederen og det som 

ligger i paragraf 2,7. Hvis det er gjort i hensikt i å støtte er det ifølge veilederen ok. 

Verdien er satt til 1g. Opplever dette som mistillit.  

30-Frode Solberg - støtter lovutvalgets siste uttalelse.   
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Kandidatene presenterer seg:  

Bjørn Tore Woll: Har blitt forespurt å sitte i Valgkomitéen. Butikken drives mer på 

dugnadsvirksomhet. Den gir 10% til medlemmer og fullpris på sykler, og BTW støtter 

seg til Lovutvalget.  

I forbindelse med sykkelparken har det vært transparent og godkjent av kommune 

og regnskapsfirma. 

Janne Marie Børresen Haakestad: 21 år, kommer fra og bor i Halden. Tar 

medisinstudiet. Er i en engasjert sykkelfamilie. Deltatt på mange arrangementer og 

er med på mye dugnad. Ungdomsrepresentant i Valgkomitéen. Frivillig i EM 

Danmark. Aktiv som kommissær – regional som 15-åring og nasjonal som 18-åring, 

og har dømt i mange ritt. Vant til å forvalte Valgkomitéer. Høsten 2023 skal hun 

jobbe på sykehuset i Østfold.  

Anita Lunder: Født inn i sykkelverdenen. Vært med de siste 12 årene. Brenner for 

sykkelsporten. Sagt ja til å delta i Valgkomitéen og sagt ja til å bytte roller. Nytt valg 

om to år. Vi må jobbe sammen for å jobbe mer riktig og bedre.  

52-Arild Salte – kommer med kommentar etter at strek er satt. Mener han har bedt 

om benkeforslag. Dette blir motsvart fra dirigent, da han allerede har bedt om ordet 

tre ganger og ikke har kommentert etter at strek er satt, eller har lagt inn forslag.  

Valg: Bjørn Tore Woll og Janne Marie Børresen Haakestad velges ved akklamasjon.  

Valg av nytt varamedlem: Forslag på varamedlem: Ingen andre forslag. Anita Lunder 

velges ved akklamasjon.  

 
 

Vedtak:  
Bjørn Tore Woll og Janne Marie Haakestad Børresen velges som medlem i 

Valgkomitéen. Anita Lunder velges som varamedlem i Valgkomitéen. 

 
  

4. AVSLUTNING 
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ÅPNING 
President Jan-Oddvar Sørnes ønsket velkommen, og takket Lovutvalget og nyvalgt 


Valgkomité for velvillighet i saken. Oppfordret til et godt ekstraordinært 
forbundsting. 


 


 
2 a. GODKJENNING AV FREMMØTTE REPRESENTANTER 


Listen over valgte representanter ligger som vedlegg og ble publisert på sykling.no 
 


52-Arild Salte – ønsket å få bekreftet at alle fremmøtte representanter var 
kontrollert og i henhold til NCFs Lov.  
1-Jan-Oddvar Sørnes – bekreftet at alle representanter hadde sendt inn godkjente 


fullmakter og årsmøtereferater. 
 


Det var 60 stemmeberettigede representanter på ekstraordinært forbundsting. Det 
ble foretatt opprop. Representantene ble godkjent ved akklamasjon. 


 


Vedtak:  
De valgte stemmeberettigede representanter godkjennes. 


 


 


2 b.  GODKJENNING AV FORRETNINGSORDEN 


Forbundsstyret foreslår følgende forretningsorden for ekstraordinært forbundsting: 


1. Forbundstinget ledes av den valgte dirigent.  
Protokoll føres av den valgte sekretær. 


  
2. Ingen representant gis rett til ordet mer enn tre ganger i samme sak, replikker unntatt. 


Med unntak av innledningsforedraget, settes taletiden til høyst fem minutter første 


gang, tre minutter annen og tredje gang.  
Inntil tre representanter kan få replikk til hvert innlegg og taleren kan gi tilsvar til 


replikkene. Replikken må gå direkte på talerens innlegg og taletiden er høyst ett minutt.  
Representanter som forlanger ordet til forretningsorden har ett minutts taletid.  
Dirigenten har rett til å foreslå kortere taletider. Dirigenten har rett til å foreslå strek 


med inntegnede talere. Representantene ber om ordet via GoPlenum. 
  


3. Alle forslag må innleveres via GoPlenum.  
Tidligere forslag kan ikke trekkes tilbake og nye forslag kan ikke settes fram etter at 
strek er satt eller at saken er tatt opp til votering.  


Forslag kan bare fremmes i saker som står på saklisten. 
 


4. Ved avstemninger gjelder følgende bestemmelser:  
Formuleringene "flertall", "alminnelig flertall" og "absolutt flertall" er synonyme og betyr 


"mer enn halvparten av de avgitte stemmer".  
Formuleringen "kvalifisert flertall" betyr "det prosentvise antall stemmer som skal til for 
å gjøre flertallet kvalifisert etter loven f.eks. 3/4 flertall, 2/3 flertall". Ved avstemming 


benyttes GoPlenum. 
 


 
I protokollen føres inn alle forslag og vedtak som er gjort med antall avgitte stemmer 
for og imot.  
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Blanke stemmer teller ikke og stemmene regnes som ikke avgitt. Det velges to 


representanter til å undertegne protokollen. 
 


Vedtak:  


Forbundsstyrets forslag til forretningsorden godkjennes. 


 
 


2 c.  VALG AV DIRIGENT 
Forbundsstyret foreslår følgende personer som dirigenter av ekstraordinært 
Forbundsting 2022: 


    Ivar Ekanger 
   


Vedtak:    


Ivar Ekanger velges som dirigent til NCFs Ekstraordinære Forbundsting 2022. 


 
2 d.  VALG AV PROTOKOLLFØRER 


Forbundsstyret foreslår følgende person som protokollfører fra ekstraordinært 
Forbundsting 2022 


    Eystein T. Stokstad 
 


Vedtak:  


Eystein T. Stokstad velges som protokollfører av NCFs Ekstraordinære 
Forbundsting 2022. 


 


 
2 e.  VALG AV 2 REPRESENTANTER TIL Å UNDERSKRIVE PROTOKOLLEN 


Forbundsstyret foreslår følgende personer til å underskrive protokollen fra 


ekstraordinært Forbundsting 2022: 
  


    Stein-Arne Hammersland  Lovutvalget 
    Marianne Balto   Sirma IL Sykkel   
 


Vedtak:  
Stein-Arne Hammersland og Marianne Balto velges til å underskrive 
protokollen av NCFs Ekstraordinære Forbundsting 2022. 


 


 
2 f.  GODKJENNE INNKALLINGEN 


Innkallingen til NCFs ekstraordinære forbundsting ble distribuert og lagt ut på 
www.sykling.no i 21.04.2022. 


 


Vedtak: 
Innkallingen til ekstraordinært forbundsting godkjennes. 


 


  



http://www.sykling.no/





 
 


5 
 


 
2 g. GODKJENNING AV SAKSLISTE 


 
 19-Øyvind Berg – fint om sene endringer i sakslisten blir merket i rødt. 
 52-Arild Salte – ønsket å ta opp sak, men trakk saken. 


 


Vedtak:  
Den foreslåtte sakslisten godkjennes. 


 
 
3. VALG 


 
 Bakgrunn 


Valgkomitéen som ble valgt på Forbundstinget 13. mars 2022 oppfyller ikke dagens 


krav til ungdomsrepresentant. Det vises til NIFs lov §2-5, 7 for regler om krav til 


ungdomsrepresentasjon i Forbundsstyret og Valgkomitéen.  


Styret i NCF finner det mest riktig at Valgkomitéen skal bestå av de som ble 


demokratisk valgt på det ordinære forbundstinget den 13. mars.   


I samråd med de valgte medlemmene innstiller styret på at Janne Marie Børresen 


Haakestad stiller som kandidat til ordinært medlem og at Anita Lunder stiller som 


kandidat til varamedlem.   


En slik justering vil bety at Valgkomitéen oppfyller lovens krav.   


Lovutvalget uttaler: 


På bakgrunn NIFs Lovnorm for særforbund, konkluderer Lovutvalget i NCF at valg av 


Valgkomité som ble foretatt på Forbundstinget den 13. mars ikke er i samsvar med 


gjeldende regelverk hva angår valg av medlemmer.  


Valg av leder og varamedlem vurderes å være i samsvar med regelverket 


Forbundsstyrets forslag: 
Nytt medlem: Janne Marie Haakestad Børresen, Halden CK, NCF Region Øst 


Nytt varamedlem: Anita Lunder, Stavanger SK, NCF Region Sør 
 


Kommentar: 
Dirigent – leder velges separat, medlemmene velges sammen. 
 


Kandidater til medlemmer av Valgkomitéen er; Bjørn Tore Woll og Janne Marie 
Børresen Haakestad. 


 
52-Arild Salte – er ikke sikker på om de som er innstilt er valgbare. 
 


20-Terje Johnsen - mener at de som er på valg må velges riktig, og at det ordinære 


tingets valg skal respekteres.   


1-Jan Oddvar Sørnes - ønsker bekreftelse på at det ønskes presentasjon av 


kandidatene.  


Ang spørsmål fra Terje Johnsen – det har vært tett dialog med de som ble valgt på 


ordinært forbundsting. Ønsket ikke å rokkere med de som ble valgt. I samråd med 
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ny Valgkomité mener styret at det vil være den mest smidige løsningen å bytte roller 


mellom Anita Lunder og Janne Marie Børresen Haakestad.  


57-Heidi Stenbock-Haakestad - presentasjon av de som skal til valg støttes.  


52-Arild Salte - Bjørn Tore Woll er leder i Harstad Sykkelklubb. Har verv som 


styreleder i en bedrift. 


101-Stein Arne Hammersland, Lovutvalget - Spørsmål rundt §2,7 – valgbarhet. 


Økonomisk særinteresse er temaet. Hvis en kandidat har en økonomisk interesse 


som overstiger 1g, er man ikke valgbar. Eierinteressen er 20%. Eier man 1/3 er det 


vesentlig innflytelse. Under 1/3 må det vurderes. Lovutvalget har vurdert denne 


posisjonen og ser ikke problematikken. Dette er vurdert mot eierandel og 


sponsorkontrakt der det fremkommer at kontrakten har et støtteelement.  


19-Øyvind Berg - mener det er vesentlig innflytelse. Mener at klubbleder og daglig 


leder indikerer at det er vesentlig innflytelse. 


52-Arild Salte - to idrettskretser mener at dette er uakseptabelt. NCF må være 


ryddige og at dette burde vært sjekket. Mener det er uavklart og at kandidaten må 


trekke seg. 


20-Terje Johnsen: Refererer til sak fra Mandal, og mener det er paralleller til denne 


saken. Mener at Bjørn Tore Woll ikke er valgbar. Mener at vi må være ryddig i denne 


saken.  


57-Heidi Stenbock-Haakestad - Lovutvalget må oppleve dette som et forsøk på å så 


tvil mot eget Lovutvalg. Dette er meget uheldig.  


Dirigent-mener at saken ikke dreier seg om rollen som klubbleder, men at det her 


handler om valgbarhet som medlem i Valgkomitéen.  


30-Frode Soelberg - støtter dirigentens innspill.  


8-Jan Inge Hansen - mener det er uheldig at vi ikke støtter Lovutvalget. 


Økonomisk vinning rabatt og premier – arbeidet med Harstad Sykkelpark, vurdert 


mot samarbeidspartnere i sykkelparken i HCK. Her har man vært transparent. Tinget 


må støtte seg til Lovutvalget.  


19-Øyvind Berg - påpeker dirigent sin kommentar og at man ikke kan være valgbar 


uten rolle i klubb.  


103-Tone Midtsveen - alle er frivillige. Virker som mange mener noe rundt 


valgbarheten. Viktig å lytte til det som ble vedtatt på det ordinære tinget. Har 500 


vaktposter som skal dekkes, og ønsker at vi kan gå videre.  


101-Stein Arne Hammersland, Lovutvalget - saken kom opp i løpet de siste dagene 


fra Arild Salte. Lovutvalget har brukt mye tid på å se på dette. Sett på 


sponsoravtalen. Sett på proff.no. Sett på det som ligger i veilederen og det som 


ligger i paragraf 2,7. Hvis det er gjort i hensikt i å støtte er det ifølge veilederen ok. 


Verdien er satt til 1g. Opplever dette som mistillit.  


30-Frode Solberg - støtter lovutvalgets siste uttalelse.   
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Kandidatene presenterer seg:  


Bjørn Tore Woll: Har blitt forespurt å sitte i Valgkomitéen. Butikken drives mer på 


dugnadsvirksomhet. Den gir 10% til medlemmer og fullpris på sykler, og BTW støtter 


seg til Lovutvalget.  


I forbindelse med sykkelparken har det vært transparent og godkjent av kommune 


og regnskapsfirma. 


Janne Marie Børresen Haakestad: 21 år, kommer fra og bor i Halden. Tar 


medisinstudiet. Er i en engasjert sykkelfamilie. Deltatt på mange arrangementer og 


er med på mye dugnad. Ungdomsrepresentant i Valgkomitéen. Frivillig i EM 


Danmark. Aktiv som kommissær – regional som 15-åring og nasjonal som 18-åring, 


og har dømt i mange ritt. Vant til å forvalte Valgkomitéer. Høsten 2023 skal hun 


jobbe på sykehuset i Østfold.  


Anita Lunder: Født inn i sykkelverdenen. Vært med de siste 12 årene. Brenner for 


sykkelsporten. Sagt ja til å delta i Valgkomitéen og sagt ja til å bytte roller. Nytt valg 


om to år. Vi må jobbe sammen for å jobbe mer riktig og bedre.  


52-Arild Salte – kommer med kommentar etter at strek er satt. Mener han har bedt 


om benkeforslag. Dette blir motsvart fra dirigent, da han allerede har bedt om ordet 


tre ganger og ikke har kommentert etter at strek er satt, eller har lagt inn forslag.  


Valg: Bjørn Tore Woll og Janne Marie Børresen Haakestad velges ved akklamasjon.  


Valg av nytt varamedlem: Forslag på varamedlem: Ingen andre forslag. Anita Lunder 


velges ved akklamasjon.  


 
 


Vedtak:  
Bjørn Tore Woll og Janne Marie Haakestad Børresen velges som medlem i 


Valgkomitéen. Anita Lunder velges som varamedlem i Valgkomitéen. 


 
  


4. AVSLUTNING 
 


 
 


 
 





		2022-05-25T10:22:13+0000


	



