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Referatsaker: 
Terminplan Forbundet  

o Har vært avholdt møte i markedsutvalget. Tron representerte Fleridrettseksjonen 
o Fellesmøte for alle seksjoner 26.-27.august. Trond orienterte om agenda for møtet 
o Budsjettmøte 2.-3.desember  

Referat fra siste forbundsstyremøte – orientering 
 
Saker til behandling – beslutninger/vedtak: 

o Sak I – arbeidsformer i Fleridrettseksjonen. Vedtak: Seksjonens styre kan opprette 
organer og instrumenter etter behov 

o Sak II – Oppretting av fagkomiteer i Fleridrettseksjonen. Vedtak: Styret vedtar å opprette 
Fagutvalg for wushu og dommerkomite for wushu i samsvar med forslaget i 
saksfremlegget. Fagutvalg oppnevnes for ett år, frem til generalforsamling i 2006. 
Fagutvalgets medlemmer er: leder Rune Ingebrigtsen, Paal Johnny Hansen (Oslo Kung 
Fu Klubb) og Ivar Boxaspen (Tony Browns Kung Fu). Utvalgets hovedoppgave blir å 
planlegge og tilrettelegge ulike aktiviteter innen wushu i regi av NKF innenfor de 
rammer og føringer som styret i Fleridrettsseksjonen gir. Utover dette skal utvalget 
utarbeide sine egne retningslinjer. Utvalget skal rapportere til styret for seksjonen. 
Dommerkomiteen oppnevnes for ett år frem til generalforsamlingen i 2006. Komiteens 
medlemmer er: leder Michael Storebø (Bergen wushu klubb), Dan Patrick Hansen (Oslo 
Kung Fu Klubb) og Kristin Svartveit (BSI- taiji). Komiteens hovedoppgaver blir å utvikle 
utdanningsopplegg for dommere, og utarbeide et norsk regelverk for konkurranser i 
wushu. Utover dette skal utvalget utarbeide sine egne retningslinjer. Dommerkomiteen 
skal rapportere til styret for seksjonen. 

o Sak III – Strategisk plan for Fleridrettseksjonen. Generell diskusjon rundt ønsket innhold 
i en strategiplan for seksjonen. Vedtak: Styreleder fremlegger et utkast. Videre arbeid 
frem mot neste møte foretas vhj av e-post diskusjon. Endelig forslag til strategiplan 
legges frem av styreleder i neste styremøte. 

o Sak IV – Økonomi 2005.  
 Styreleder skriver utkast til brev til seksjonens medlemsklubber vedr midler som 

er tilgjengelige for utdeling på bakgrunn av søknader om økonomisk støtte. 
Prioritering av aktiviteter som vil favne flere klubber og/eller stilarter, samt av 
aktiviteter fremfor innkjøp av utstyr etc. Krav om budsjett med søknaden, samt 
økonomisk rapportering i etterkant. Det settes en tidsfrist som tilsier at søknadene 
kan behandles i neste styremøte 

 Tre søknader er allerede kommet inn til seksjonen. Disse vil bli vurdert sammen 
med søknader som evt. kommer inn på bakgrunn av ovennevnte brev til 
medlemsklubbene. 



 Ønske om å arrangere NorgesCup wushu skaper behov for utdanning av 
dommere. Det skal hentes inn internasjonale dommere for å holde kurs. Deler av 
arrangementet dekkes av deltakeravgifter til kurs og workshops. Vedtak: 
Fleridrettseksjonen vil dekke en evt. differanse mellom inntekter og kostnader for 
arrangementet på max. 20.000,-, på bakgrunn av innlevert regnskap 

o Sak V – Terminplan for Fleridrettseksjonen 
 Det nyopprettede Fagutvalget for wushu tar ansvar for NM, og tar avgjørelse på 

hvorvidt dette skal arrangeres i 2005 eller i 2006. 
 Terminplan skal kun inneholde aktiviteter som er åpne for samtlige 

medlemsklubber i seksjonen, evt. åpne for alle medlemsklubber innen samme 
stilart. I brev som skal sendes ut til medlemsklubbene (se sak IV), inkluderes en 
forespørsel om innspill til seksjonens terminplan. Styrets medlemmer sender 
innspill til styreleder.  

o Sak VI – Eventuelt 
 Konkurranselisenser i wushu – vedtak: Det innføres konkurranselisenser i wushu 

slik det fremgår i saksfremlegget. Fagutvalget for wushu får i oppgave å 
tilrettelegge for ordningen, og skal rapportere til styret i Fleridrettseksjonen om 
status i saken innen utgangen av 2005. 

 Bergen Sport Ju Jutsu Klubb har forespurt om å bli medlem av Fleridrettseksjonen 
heller enn Jujutsu- seksjonen, da de ønsker en annen definisjon av sin stilart. 
Vedtak: Styret i Fleridrettseksjonen tar til etterretning administrasjonens 
anbefaling om at Bergen Sport Ju Jutsu Klubb fortsatt skal ligge i Jujutsu- 
seksjonen. Styreleder informerer Bergen Sport Ju Jutsu Klubb om vedtaket 

 Pågående debatt om bruk av knock out i norsk kampsport – temaet skal tas opp på 
fellesmøtet i august. Styret i Fleridrettseksjonen har ressurser som kan vise seg 
viktige for NKF i en slik debatt.  

 Markedsføring – seksjonen ønsker å vurdere forskjellige markedsføringstiltak. 
John undersøker og orienterer styret i neste møte. 

 Styremøter høsten 2005  
Arbeidsmøte vedr strategiplan i løpet av fellesmøtet 26.-27.august 
Styremøte 9.september – agenda: strategiplan, tilskuddsfordeling 

 
 


