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Referat fra seksjonsstyremøte i fleridrettsseksjonen 5. april 
2017 – Telefonmøte.  
Tilstede: Inger Wold, Jacqueline Von Arb, Kåre Jon Lund, 
Marie Nørvåg, Miree Abrahamsen, Håkon Erikson og Vegard 
Henriksen og Martin Kaasgaard fra administrasjonen.    
                                                              

Sak Tittel og orientering 

FIS 
 

01/17 Godkjenning av innkalling, saksliste/tidsplan og referat 

Referat og innkalling godkjennes som det forelegger.  
 

02/17 Orienteringssaker 
 
Aikido komiteen orientere om at det er kommet en ny klubb inn (Haugesund), en ny er på 
vei inn (Skøyen) og et rekrutteringsmøte skal avholdes fredag 7. apr (Fredrikstad). 
Av de 4 store NC arrangement er det avholdt Vestlandet Aikido Festival i februar, det skal 
avholdes seminar med japansk kvinnelig Sensei i april (ventes over 100 deltakere), samt i 
juni og september skal det også være seminarer med japanske sensei. Videre bemerkes 
det at utstyrsreservasjonsordningen ikke fungerer, Vegard fra administrasjonen følger 

opp.   
 

Kendo komiteen orientere om at det har vært avholdt norgesmesterskap, dette 
har gått sirka 2000 kroner i minus. Det har vært fokus på landslagsdeltakelse 
til EM og utarbeidelse av felles graderingsreglement. Videre jobber de med 
hvordan de kan hjelpe med klubbadministrasjon og hjelp til klubber. 
Trondheim klubben legger ned sin virksomhet, men samtidig er det en ny 
barne- og ungdomsklubb som er på vei opp. Videre har de fått på plass et 
nyhetsbrev. Kendo komiteen vurdere å søke om EM og de utarbeider et 
saksfremlegg til forbundsstyret, de har allerede kontakt med EKF og 
kommunen. 
 

Wushu komiteen orientere om at det er planlagt sommerleir i Bergen og det 
skal være et stevne i forkant av leiren. Det blir både Taulo og Sanda på stevnet. 
Det er EM i Tai-Chi i Georgia her er det et mål og sende en delegasjon. Det er 
også satt i gang et arbeid på talentutvikling. Wushu ønsker et møte med 
administrasjonen for å utarbeide egen trenerutdanning. Vegard bidrar til å 
sette opp dette. Det blir en egen Wushu gruppe på Aust-Agder IK sin 
sommerleir. Det arbeides med rekruttering til Sanda og Mikkelai arbeider med 
et stevne i push-hands.  
 

Administrasjonen orientere om at Vegard Henriksen overtar oppfølgingen av 
komiteen foreløpig.      
Inger orientere fra forbundsstyret, blant annet om at det skal innføres krav om 
trenerlisens.  
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03/17 Informasjon om regionalt utviklingsprogram 

Administrasjonen orientere om det regionale utviklingsprogram og 
mulighetene som ligger her. Administrasjonen oppfordre seksjoner som 
ønsker å søke til å ta kontakt med sportssjefen. Aikido bemerker at det bør 
være noe tilsvarende for ikke konkurranseidretter.  
 

Seksjonsstyret er enige om at søknader på programmet kan 
seksjonsstyrebehandles på e-post møter.    
 

04/17 Revisjon av budsjett 

Seksjonstyret vedtar følgende budsjettendringer for å dekke inn 
underbudsjetteringen:  
 

 Klubbtilskuddet som er på 40.000 reduseres med 13.000. Videre 
reduseres Aikido med 7.000 fordelt på NC1 med 3.000 og NC2 og 
NC3 med 2.000 kroner. 

 

 Kendo ønsker at seksjonen skal dekke underskuddet på NM som er 
på rundt 2.000 kroner. Kendokomiteen kutter 1.000 på egne 
aktiviteter og det kuttes 1.000 kroner fra klubbtilskudd.  

 
05/17 Definisjon nasjonalt stevne 

På Kendo NM oppleves det som svært kostnadskrevende å måtte ha lege til 
stede på stevnet. Dette oppleves også på andre stevner, inntil man har en viss 
deltagermasse. 
 

Seksjonsstyret ber forbundsstyret endre kravene til lege på nasjonale stevner. 
Seksjonsstyret anbefaler på det sterkeste forbundsstyret vedtar et unntak fra 
legekravet for stevner med relativt få deltakere.  
 

Konsekvensen er alternativt at deltakeravgiften stiger voldsomt.  
 

Administrasjonen forbereder et saksfremlegg til forbundsstyret på bakgrunn 
av dette.  
 

06/17 Møteplan 

Seksjonsstyret setter opp følgende møtedatoer for 2017.  
 

 Møte i forbindelse med ledermøte 8.-9. september 
 Møte 19. oktober 18:00 – 21:00 – tildelingsmøte  
 Møte: 30. November 18:00 – 21:00 – budsjettmøte 

 
44/16 Eventuelt 

Kåre Jon ber om at prosessen med budsjettarbeid startes tidligere enn i fjor.  
 

 


