
REFERAT 8. STYREMØTE i USF mandag 22/11, kl. 1800 Telefonmøte 

 

Tilstede: Øyvind Malin, Håvard Løvik, Truls Jørgensen, Kjetil Stokke, og Jøran Aulin-Jansson  

 

Forfall: Ellen Øen Carlsen, Maria Pitz Jacobsen, Ellisiv Reppen, Geir Werner og Jonar Lensebakken 

Leder for styret i USF innledet møtet med å konstatere at styremøtet er 

beslutningsdyktig med det deltagende antall styremedlemmer. Samtlige 

styremedlemmer var innkalt og derav gitt anledning til å møte. 

 

Styremøtet var kalt inn av leder i USF med følgende sak: 

 

Sak 66: Ansettelse av generalsekretær 

Håvard Løvik hadde før møtet sent ut mail med: “jeg ønsker så raskt som mulig å få en 

redegjørelse for at styret på lørdag til sidesatte arbeidet til Komiteen (som ble satt ned og 

valgt av styret på sist telefon møte) og valgte å tilby Dag 60 % stilling uten å informere meg 

(som medlem av komiteen) og NSF som andre part.  Jeg vil også vite hvorfor Styret mener at 

USF skal betale 60 % av lønnen, uten at dette har vært forhandlet noen plass.  Jeg vil også 

vite hva som ligger i: Styret I USF beklager den uryddige måten denne prosessen har blitt 

håndtert på og ser fram til et godt samarbeid I fremtiden.”  

Styrets medlemmer drøftet vedtaket og Øyvind Malin forklarte hvordan bakgrunnsmaterialet 

for beslutningen på styremøtet på Fagernes var fremkommet.  

Vedtaket fra Fagernes ble også drøftet med NSF president som grunnlag for det tillyste 

ekstraordinære styremøtet i NSF 23.11.2010. 

Vedtak: Styret vedtok enstemmig behovet for en avklaring av vedtaket fra Fagernes på 

hvorvidt styrevedtaket medførte en uvilkårlig ansettelse eller som det ble uttrykt fra Øyvind 

Malin “forutsetningen for vedtaket var at man skulle gå til forhandling med Dag Danielsen om 

inngåelse av ny ansettelsesavtale”  

De tre styremedlemmene som ikke hadde vært til stede på Fagernes-møtet uttrykte misnøye 

med at saksgrunnlaget for ansettelsen av Generalsekretær ikke var utsendt før vedtaket ble 

gjort. Dette undergraver det organisatoriske samarbeidet innad i USF samt at vedtaket kan 

føre til at et 30 års samarbeid med NSF kan bli brutt. 

Referent: Truls R. Jørgensen 


