REFERAT FRA MØTE MELLOM NIF, NCF OG NCF REGION SØR
Møte den 02.09.2019, klokken 10:30-12:00, Idrettens hus, Sognsveien 73.
Til stede:
Norges idrettsforbund (NIF):
Karen Kvalevåg, Generalsekretær
Finn Aagaard, Kommunikasjonsansvarlig
Tord Jordet, Advokat (Referent)
Norges Cykleforbund (NCF)
Jan-Oddvar Sørnes, President
Dag Schartum-Hansen, 2.Visepresident
Knut Glad, Styremedlem
Eystein Thue Stokstad, Generalsekretær
Norges Cykleforbund Region Sør (NCF Region Sør)
Terje Johnsen, Leder
Anita Lunder, Nestleder

Introduksjon v/NIF:
NIF ønsket partene velkommen, og orienterte om bakgrunnen for møtet.
NCF Region Sør har påtalt tidligere president i NCF til NIFs domsutvalg for brudd på
idrettens regelverk. I etterkant av påtalen har NCF Region Sør bedt NIF om bistand i
prosessen. NIF har invitert til et møte for å få mer informasjon om bakgrunnen for at saken
er påtalt, status på saken, og status på NCFs vurdering av en eventuell påtale.
Status for påtalen og bakgrunn for henvendelsen til NIF v/NCF Region Sør:
NCF Region Sør ga en gjennomgang av bakgrunnen for at saken var blitt påtalt. Regionen har
tidligere anmodet NCF om å påtale forholdene, men NCFs styre har meddelt at de ønsker å
avvente undersøkelsene som foretas av bostyrer i konkursboet til Bergen 2017 AS før det tas
stilling til om det er forhold som skal påtales. NCF Region Sør har ikke ønsket å avvente
dette, og legger til grunn at bostyrers undersøkelser ikke omfatter hvorvidt idrettens
regelverk er brutt. Denne vurderingen kan foretas av idretten uavhengig av boets behandling.
NCF Region Sør anser påtalte for å være ansvarlig for flere overtredelser av idrettens
regelverk, men har i påtalen til NIFs domsutvalg valgt ut de fem viktigste. Regionen forventer
at det vil avdekkes flere forhold som vil gi grunnlag for påtale mot tidligere president i NCF.
Noen av disse forholdene vil kunne bli foreldet tidligere. Når det gjelder de fem forholdene
som er omfattet av påtalen, er foreldelse avbrutt ved NCF Region Sør`s påtale og saken ligger
allerede til behandling i NIFs domsutvalg.
Bakgrunnen for ønsket om bistand fra NIF er at regionen ikke på egen hånd innehar den
samme kompetansen og de samme ressursene som NIF til å prosedere saken for
domsutvalget. Selv om NCF Region Sør kan gjennomføre saken selv, så anser NCF Region
Sør at dette prinsipielt er en sak som burde vært påtalt og blitt gjennomført av NCF med
bistand fra NIF juridisk.

Status for vurdering av påtale v/NCF
NCF ga en gjennomgang av sin vurdering om å avvente påtalespørsmålet. Sentralt for NCF er
viktigheten av å få belyst det som skjedde rundt økonomien i Bergen 2017 AS. I konkursboet
benyttes det mye ressurser på å få belyst økonomien i Bergen 2017 AS, selv om dette arbeidet
ikke omhandler evt. brudd på idrettens regelverk. Det er begrensede ressurser i NCF, og
styret mener at det må foretas prioriteringer. I følge NCF har styret drøftet situasjonen, også
med de andre regionene, og konkludert med at det ikke er riktig ressursbruk om NCF skal
foreta egne undersøkelser parallelt med konkursboet. Av hensyn til at sakens opplysning
mener NCF at en bør avvente boets videre behandling, selv om dette ikke omfatter brudd på
idrettens regelverk.
Veien videre v/NIF
NIFs administrasjon vil kunne gi bistand til organisasjonsledd som vurderer å påtale brudd
på NIFs lov. Det er hensiktsmessig at slik bistand etterspørres på et tidlig tidspunkt,
fortrinnsvis før en prosess er igangsatt, slik at en blant annet sikrer at en sak er så godt
opplyst som mulig før påtale inngis.
Styret i NCF mener at de påtalte forholdene ikke er i fare for å bli foreldet før tidligst 2022.
NCF Region Sør anser at foreldelse allerede er avbrutt ved påtale, og at det kan foreligge
ytterligere forhold som kan bli foreldet tidligere i samme sakskompleks, og som også bør
vurderes opp mot NIFs straffebestemmelser. Styret i NCF mener at de forhold som omfattes
av påtalen er kompliserte både faktisk og juridisk, og at det kan være uheldig dersom en
behandling i NIFs domsutvalg vil kunne innebære begrensninger i NCFs mulighet til å påtale
samme forhold på et senere tidspunkt når det eventuelt foreligger ytterligere
informasjon/dokumentasjon.
NCF Region Sør deler ikke denne bekymringen, men er mer opptatt av at saken må påtales og
behandles i NIFs domsutvalg, dersom idrettens eget regelverk skal ha noen praktisk
betydning i slike saker som dette. I tillegg mener NCF Region Sør at å påtale disse forholdene
må være en del av den oppryddingen som uansett må gjøres i NCF etter konkursen i Bergen
2017 AS.
NIF og NCF mener at NCF Region Sør bør trekke påtalen og saken slik at det overlates til
NCF, eventuelt med bistand fra NIF, å vurdere om det i det hele tatt skal reises påtale mot
tidligere president, når saken eventuelt kan ha blitt ytterligere opplyst gjennom boets
undersøkelser av de økonomiske forholdene knyttet til Bergen 2017 AS.
NCF Region Sør er opptatt av at saken og forholdene blir påtalt og behandlet i NIFs
domsutvalg, og mener at dette er svært viktig for å rydde opp og komme videre.

