
Forslag til NMK Kongsbergs årsmøte 15. mars 2018

Fra:  Anders Hørtvedt  anders@kvenna.net
Dato: 27.2.2018

Forslag:
Styrets skal utarbeide en prosedyre for mottak av varsler og behandling av varslere i klubben. Det 
skal legges til rette for varsling, f.eks. via hjemmesiden som NIF har gjort på sin varslingskanal.
Denne prosedyren skal foreligge før sesongstart 2018.

Begrunnelse:
Med den utvikling vi ser landet rundt når det gjelder varsling om uønskede hendelser av ulike typer 
så er det naturlig at også vår klubb er forberedt på slike varsler. De som varsler må tas imot på en 
god måte, og de det varsles om må også få en bra behandling. For å sikre begge parter må klubben 
ha en prosedyre på plass.

Kommentar:
Både NIF og NMF har varslinsgsprosedyrer på plass og NMF har brukt mye tid på slike saker i det 
siste. 
Fra NIFs hjemmeside https://www.idrettsforbundet.no/om-nif/varslinger-i-norges-idrettsforbund/:

Eksempler på hva det kan varsles om er:

• Brudd på alminnelig lovgivning 
• Brudd på NIFs etiske retningslinjer 
• Mobbing, trakassering og diskriminering 
• Økonomiske misligheter, herunder korrupsjon 
• Personvern og informasjonssikkerhet 
• Forhold som utgjør en fare for personers liv og helse 
• Rusmisbruk 
• Andre kritikkverdige forhold 

Norges bilsportforbund har publisert sitt verdigrunnlag på https://bilsport.no/om-norsk-
bilsport/norsk-bilsports-verdigrunnlag/
Her står det blant mye annet:
Når man skal gjøre en moralsk vurdering i en bestemt sak kan man stille seg følgende spørsmål:
– Er det korrekt?
– Kommer min handling til å bryte med forbundets regler, politikk eller kan den stille sporten i et 
dårlig lys?
– Finnes det en balanse og renhårighet mellom de innblandede partene?
– Tåler det å publiseres?
– Tåler det å granskes?
– Hvordan vil det være å lese om dette i media?
– Hvordan kommer jeg til å føle meg?
– Kan jeg stå for dette i morgen og i fremtiden?
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