
 

 

Sak behandlet på mail 31.08.2018 (bør kanskje være unntatt offentligheten )  

 

Forespørsel fra et vara medlem vdr en chatt styret bruker til kommunikasjon mellom styremøter ved 

raske beskjeder inf eller annet.  

Det har i den senere tid ( noen måneder) blitt stadig krassere og lengre innlegg, og til tider svært 

usaklig dialog på denne styre chatten, dette er ikke en offisiell kommunikasjons form , men kun 

ment for dialog v behov .  

Hei! 
Da ber jeg som vara nr. 2 om at fjerner begge vararepresentanter fra Chatten og 
mail. Vi som vara kalles inn ved fra fall av styremedlemmer. Gjør oppmerksom på at 
dette er er i henhold til gjeldende regelverk i NBak og og styre reglement generelt. . 
Styre vil kunne være beslutningsdyktig med leder, nestleder og 2 styremedlemmer 
skulle det være behov ut over dette kalles vara inn. Bakgrunn for at jeg ber om dette 
er at jeg ikke aksepterer, personlighets og uthenting i sosiale medier. Ber om at dette 
skje omgående. 
Skal det være informasjon som resterende styre mener vara skal ha, så sender dere 
denne ut. 
Ber også om at sak blir behandler som egen styresak i neste styremøte, da rutine for 
hvem som deltar har vært en annen i klubben. 
 
Vist det er spørsmål ang. sak med tanke på årsmøte, så svarer jeg gjerne på sak. 
 
 
 
På Bakgrunn av dette og dialog mellom styremedlemmer ( ikke Espen W da han ikke 
har vært delaktig i dette) fjerner leder begge vara medlemmer fra Chat  
 
Ref utsagn på FB og lignende. Ingen vara er « kastet ut , eller strøket av styret, eller 
utelukket, eller diskriminert» det er kun fjernet to vara medlemmer fra en chat som er 
brukt til dialog .  Vara medlemmer motar fortsatt innkallinger og relevant info vdr 
styre arbeid .  
Ref Leder Wenche Skogli  


