
 

 

 

 

PROTOKOLL – STYREMØTE I FLIS – NR. 05 – 2008/2010 

 

 

 
STED:  SAS-Hotel Gardermoen   

DATO/ÅR: 25.2. 2010 

 

 

DELTAKERE:   

Styreleder Rune Ingebrigtsen   

Nestleder Johannes Ibel   

Styremedlem Inger Wold   

Styremedlem Kari Kolltveit   

Observatør Tove Hermannrud   

Administrasjon Bjørn Solberg   

 

 

 

SAK 1 Protokollene fra forrige møte undertegnes 

 

SAK 2   Sakslisten godkjennes, sak 16 blir flyttet mot slutten 

 

SAK 3   Styremøte FS 

   Johannes Ibel orienterte kort. 

 

SAK 4   Behandling av brev fra Eivind Bjertnes angående Dangradering 

   Styret er enig om at det ikke finnes sakskompetanse rundt spørsmålet utenfor NAF og Aikikan 

Norge.  

   Vedtak: Inger Wold får oppdrag om å besvare henvendelsen fra Bjertnes skriftlig 

 

SAK 5   NM i wushu og utdeling av kongepokal 

 

FLIS sitter igjen med inntrykket av at besluttningen om utdeling av kongepokal under NM i 

wushu var preget av dårlig fundert på regelverket og det ble gitt villedende informasjon om 

fortolkning av dette. 

    

 Vedtak: Styret ber om at regelverket tydeliggjøres. 

 

SAK 6   Videre arbeid med wushu som konkuranseidrett 

 

Vedtak: Regionale stevner i sanshou skal i fortsettelsen  fra høstsesongen 2010 gjennomføres 

etter regelverk for lettkontakt og deltakelsen skal begrenses til utøvere fra klubber som driver 

med kinesisk kampkunst (wushu). Der det er tvil om om en klubb kan gå under betegnelse 

wushu, skal det forelegges wushu komiten.  

 

Nasjonale stevner stevner berøres ikke av dette vedtaket. 

 

 

 

SAK 7   Wushu utsyr til utdeling 

 

Vedtak: Utstyr deles ut i samsvar med retningslinjer gitt Rune Ingebrigtsen fra IWUF. Skriv til 

klubbene lagt frem av Ingebrigtsen ble godkjent. Oppstart av nye klubber prioriteres.  Utstyr til 

sanshou øremerkes oppbygging av regionale sanshou lag. Wushu komiteen håndterer saken 

videre.  

 

 

 
 

 



 

 

 

SAK 8   NM i Kendo 

   Johannes informerte. Oversettelsen av regelverket for kendo mangler.   

   Vedtak: Oppfølging henvises til budokomiteen.  

 

SAK 9   Avtale med Konfucius institute 

   Rune inhabil. 

    

FLIS styret sitt ønske om et bredt samarbeid med instituttet ble avvist av instituttets direktør med 

henvisning til ulike hendelser i forhold til NKF. Det ble imidlertid åpnet for et samarbeid med 

FLIS om regional satsing på sanshou.  

 

Vedtak: Styret ønsker å inngå et samarbeide med Konfucius Institute Bergen om sanshou. 

Spørsmålet henvises til et eget møte, der det fremlegges en plan og som inkluderer en mulig base 

i Oslo. 

 

SAK 10   Supplering/oppretting av fagkomitee 

 

Vedtak:  

Følgende komiteer forandres og suppleres slik: 

 

Wushukomitee:  

Rune Ingebrigtsen (leder) 

Per Bjarne Ravnå 

Kim Gibson 

 

Budokomitee: 

Johannes Ibel (leder) 

Magnus Rygh  

Kari Kolltveit 

Kine Skrimstad 

 

Komitee for andre disipliner  

Inger Wold (leder) 

Anna Norvell 

   Torbjørn Karlsen. 
 

SAK 11   FLIS og toppidrett 

    

   Videre arbeid med notat fra Tron 

   Vedtak: Utsettes til neste møte 

 

SAK 12   Status aktivitetsliste 

 

Inger orienterte. Videre arbeid blir å holde kontakt med NKF og arbeide for at denne listen skal 

kunne vises på terminliste for FLIS og kunne være nyttig for medlemmene. 

 

 

SAK 13   Kontakt med den japanske ambassaden 

 

   Rune orienterte og følger opp. 

 

SAK 14   Brosjyrer om FLIS’ disipliner 

 

   Vedtak: Henvises til fagutvalgene. 

 

SAK 15   Programnotat 

 

   Sendes til fagutvalgene. 

 

SAK 16   Arbeidsrutiner i FLIS 

 

Vedtak: Styret minner om at ansvarsområder og fortroligheten skal overholdes.  

 

 



 

 

 

SAK 17   Terminplan 2011/12 for wushu 

 

   Vedtak: Henvsies til arrangementskomite. 

 

SAK 18   Økonomi 

 

Gjennomgang regnskap 2009. Budsjett for 2010 - revisjon.  Retningslinjer for oppsett av 

budsjettforslag for 2011 og 2012.  

 

Vedtak: Det budsjetteres fra 2010 med 2 regionale wushustevner hver i konkurranseområdene 

øst og vest. Wushu NM 2011 planlegges i Bergen, Wushu NM 2012 i Oslo. Norway Wushu 

Open utgår. Avsette midler til regional satsing på sanshou i 2010/2011..  

    

 

SAK 19   Eventuelt 

 

Inger reiser til EM i Wushu til Tyrkia som observatør og representant fra FLIS på årsmøtet i 

EwuF. 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________ 

Rune Ingebrigtsen 

 

_______________________________________ 

Kari Kolltveit 

 

_______________________________________ 
Johannes Ibel (protokoll) 

 

_______________________________________ 
 

 

_______________________________________ 

Inger Wold 

 

_______________________________________ 
 

  

 

 


