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REFERAT FRA MØTE I FLERIDRETTSEKSJONEN 
FREDAG 19. OKTOBER 2007 KL 17.45 – 19.00 
I MØTEROM PÅ NKF’S KONTORER  
 
Til stede: 
Kari Kolltveit 
Johannes Ibel 
Rune Ingebrigtsen 
 
Rune Ingebrigtsen ledet møtet. 
 
Møtet var kommet i stand fordi generalsekretær Trond Søvik ønsket å møte FLIS. Men han  
var ikke i stand til å delta i møtet. 
 
Dagsorden: 
 

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 
Innkalling og dagsorden ble godkjent. 
 

2. Godkjenning og undertegning av referat fra forrige møte 
Behandling av referat fra forrige ble utsatt. 
 

3. Regnskap for 30.09.2007  
Regnskapet ble gjennomgått. Etter en kort diskusjon var en enig om at tallene ga anledning 
for at leder i FLIS kunne reise på WM i wushu i Beijing. Videre ble en enig om å utvide 
rammen for Oslo Enbu til kr 12.000. 
 
      4.   Budsjettrevisjon 2007. 
Anmodningen om å revidere budsjettet ble drøftet. Etter en del diskusjon var en enig om at 
det ikke forelå tungtveiende grunner for å endre budsjettet. 
 
      5.   Evaluering og drøfting av arbeidet i FLIS 
Det ble redegjort for en rekke henvendelser medlemmer i styret hadde gjort til passive idretter 
og klubber i FLIS. I lys av ulike tilbakemeldinger kom en til at det var grunnlag for å forvente 
en økning i medlemstallet i FLIS sett i forhold til 2006. 
 
Videre redegjorde Johannes for sin kontakt med Kendoforbundet og Kendo sin inntreden i 
FLIS grundig drøftet. 
 

6. Eventuelt  
Følgende saker ble tatt opp. 
 

- Kritikk fremsatt overfor nestleder rettet mot leder av FLIS om at han ”har overkjørt 
resten av FLIS-styret og brukt alt for mye penger på wushu.” Påstandene ble etter en 
kort diskusjon sterkt avvist av styret. 
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- Manglende reaksjoner fra Forbundsstyret på innspill fra FLIS ble etterlyst. Leder lovet 
å ta det opp i neste styremøte. 

- Leder redegjorde for gjennomføring av det første NM i wushu i Bergen 14. oktober 
2007. 

 
 
 
 
 
Kari Kolltveit    Johannes Ibel   Rune Ingebrigtsen 
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