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1. Godkjenning av innkalling og saksliste 
Da møtet ble satt, ble innkalling og saksliste godkjent. 
I løpet av møtet ble det klart at et emne sendt inn som en sak ikke hadde kommet med på 
sakslisten som sådan. Dette, og ufullstendig distribusjon av sakspapirer, skyldes bl.a. feil på 
adresselister og tilsvarende alminnelige oppstartsproblemer.  
 
2. Tron Furu ble valgt til referent 
 
3. Retningslinjer for tildeling av støtte fra fleridrettsseksjonen 
Utkast til retningslinjer ble lagt frem til drøfting i møtet av seksjonsleder. 
De fremlagte retningslinjene var forholdsvis entydige. På møtet ble det bestemt at denne 
seksjonen i størrre grad kunne basere seg på avgjørelser fra sak til sak. Dette medfører: 

- at de fremlagte prinsippene i større grad er momenter som styret kan bruke som 
veiledende for å utøve skjønn ved vurdering av tildeling av støtte, enn bindende 
kriterier for prioritering 

- at antall punkter ble redusert fra de fremlagte 6 til de følgende 5: 
1. Tiltak det tgis støtte til skal ligge innenfor fleridrettsseksjonen sitt virkeområde. 
2. Tiltak som samsvarer med NKF og fleridrettsseksjonen sin strategiske plan skal 

prioriteres. 
3. Støtte til tiltak som sikter mot å øke tilslutningen til seksjonens idretter skal 

prioriteres. 
4. Det skal tas regionale regionale hensyn slik at klubber fra regioner der 

fleridrettsseksjonen har relativt få medlemsklubber blir prioritert. 
5. I de idrettene der det fins både IOC/GAISF-godkjente, og ikke godkjente, stilarter 

innenfor samme idrett, skal virksomhet i IOC/GAISF-godkjente stilarter prioriteres. 
 
Vedrørende punkt4 ble det reist spørsmål om tolkningen. Dette punktet gir prinsippene en 
slags by/land-delt profil. Mht. idrettsarbeid har by og land ulike styrker og svakheter. I 
tettsteder konkurrerer man mot flere tilbud, og prisene for for eksempel lokaler er høyere, 



mens muligheten til kommunal støtte er svært liten. til gjengjeld er det ofte lettere å finne for 
eksempel kvalifisert instruksjon. I områder med mindre befolkningspress er det lettere å 
bygge opp klubber med stor medlemsmasse, det kan være lettere å finne lokaler og det kan gis 
flere muligheter for offentlig støtte; på den annen side kan det være vanskeligere å finne 
instruktører. Ut fra dette perspektivet kan det gis gode grunner til å prioritere den ene typen 
regioner fremfor de andre. Ut fra en vurdering fra sak til sak må en se på om støtten gjelder 
arrangementer som instruktørbesøk og seminarer, eller støtte til drift, inkl. lokaler og utstyr, 
og vurdere ut fra dette. 
 
4. Fordeling av årets diponible midler 
Fleridrettsseksjonen har til rådighet 49 000 NOK. Det ble vedtatt å beholde ca. 3 - 5000 NOK 
som en liten reserve til diverse utgifter. Til fordeling sto 44 – 46 000 NOK. 
Fleridrettsseksjonen mottok søknader fra fem ulike medlemsklubber. Det samlede 
søknadsbeløpet oversteg de disponible midlene, og alle søknader ble derfor avkortet. Det ble 
søkt å fordele slik at søkerne fikk en tilnærmet lik prosentandel av søknadsbeløpene. Midlene 
ble vedtatt fordelt slik: 
 
 

Søker Tiltak Beløp 
   
Søker - Finnskogen Tai Chi 
og Chi Kung Klubb 

EM i Tai Chi 4 000 

* (Hans Finne EM i Tai Chi 6 000) 
  
Trondheim Kyudo Klubb Innkjøp av utstyr 5000
Oslo Kyudo Klubb Innkjøp av utstyr/stevne 9 000
Oslo Kung Fu Klubb Utgifter vedrørende stevne 14 000
Capoeira Utgifter vedrørende stevne 12 000
  Sum: 44 000 

(46 000)
 
* Ordinær stønad gjelder en deltaker. Utvidet stønadsbeløp gjelder to deltakere. 
 
Støtten utdeles etterskuddsvis til dekning av reelle påløpte utgifter. 
Styret har tildelt støtte ene og alene ut fra søknadene, mens det ikke foreligger noe 
strategiplan eller lignende for seksjonens arbeid i de kommende år. Styret er defor av den 
oppfatning at årets tildeling ikke skal medføre noen presedens for støttearbeidet i fremtiden. 
 
 

5. Prioritering av internasjonalt arbeid 
Det ble lagt frem skriv fra NKF. Her heter det bl.a. at  
” /…/ Prinsipper: Seksjonsstyrene arbeider særidrettsspesifikt overfor internasjonale 
særforbund for å ivareta særidrettens interesser – og forvalter NKFs stemmerett i dette.  /…/ 
Finansiering: Toppidrett og dommersatsing finansieres i sin helhet av seksjonene.  
/…/ 
Fleridrett: Kan arbeide for tilknytning til internasjonale IOC-godkjente særforbund innen 
wushu og aikido, og deretter sette opp egen matrise for internasjonalt representasjonsarbeid.” 
 
Seksjonsstyret mener at intensjonene i dette arbeidet blir ivaretatt gjenom bestemmelsene for 
og arbeidet i henhold til møtets punkt 3, retningslinjer for tildeling av midler. 



 
6. Langtidsplan for fleridrettsseksjonen 

Dette var et orienteringspunkt der styret satte seg inn i foreliggende innspill, dels i form av 
langtidsplan for NKF, dels i form av tilbakemelding fra deltakere på stiftelsesmøte.  
Emner som ble nevnt var bla. samarbeidsmuligheter klubber i mellom; her ble det slått til lyd 
for bedre offentlighetsarbeid, dels gjennom web-sidene til forbundet, dels gjennom å avholde 
offentlige arrangementer tilsvarende kampsportdagen på Youngstorget i 2004.  
Styret ble enige om at seksjonen trenger en forent platform, og Marit Halsvik skal utarbeide 
en betenkning vedrørende punkter som kan inngå i en slik.  
 
 

7. Forslag til budsjett for fleridrettsseksjonen 
Det skal utarbeides et budsjett; utkast til budsjett legges frem av Pål Hansen. 
Det søkes å fremskaffe opplysninger om budsjettrammene; et foreløpig anslag ligger på ca. 
100 000.- NOK. Budsjettmidlenet ser i sin helhet ut til å stamme fra kontingentmidler, mindre 
fra tilskudd gjennom NIF. 
 
 

8. Møteplan 
Siden seksjonene er i en oppstartsfase ble det vedtatt å ha relativt hyppig møtefrekvens i 
nærmeste halvår, med bl.a. ett møte til før jul og et møte i begynnelsen av 2005. Møteplan for 
resten av 2005 fastsettes etter en nærmere vurdering av behovet. 
Det ble understreket av styrearbeidet blir lettet av god saksforberedelse, med bl.a. distribusjon 
av alle saker til alle styremedlemmer, og klar formulering av sak, eventuelle forslag, og 
bakgrunn for sakene. Saksliste og samtlige saksdokumenter bør ut til styremedlemmene en 
uke før møter avholdes.  
 
 

9. Komiteer og utvalg Fleridrettsseksjonen 
Tron Furu ble oppnevnt til medlem av markedskomiteen. 
 
 

10. Eventuelt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


