
Referat fra seksjonsmøtet for Fleridrett, 31.05.2008 
 
Sak 1 – Åpning  

Seksjonsleder Rune Ingebrigtsen åpnet møtet og ønsket alle velkommen. 
Det ble deretter gitt praktiske opplysninger. 

 
Sak 2 – 
Konstituering 

 
� De fremmøtte representanter ble godkjent. Det var 9 * 
� stemmeberettigede og 1 observatører ved møtestart. 
� Innkallingen ble godkjent. ** 
� Sakliste ble godkjent. 
� Forretningsorden ble godkjent. 
� Som møtedirigent(er) ble følgende valgt; Harald Grønn 
__________________________________________________________ 
� Som sekretær(er) ble følgende valgt; Jan Vegard Carlsson 
__________________________________________________________ 
� Følgende tellekorps ble valgt; Bjørn Solberg 
__________________________________________________________ 
� Til å gjennomgå og undertegne tingprotokollen ble følgende valgt; 
Rhoar Skjøndal og Ivan Tzatchev 
__________________________________________________________ 
 

Sak 3 – 
behandle 
beretningen 

 

Seksjonens beretning ble gjennomgått. Følgende endringer/tillegg ble 
bemerket inntatt i denne; 

• Ingen endringer eller tillegg 
 

Med ovenstående bemerkninger ble beretningen godkjent. 

 
Sak 4 – 
Behandle 
revidert 
regnskap 

 
Seksjonens regnskap ble behandlet. Følgende bemerkninger ble knyttet til 
regnskapet; 

• Ingen bemerkninger 
 

Regnskapet ble godkjent med ovenstående bemerkninger. 

 
Sak 5 – 
Innkomne saker 

 
Det var 0 innkomne saker til behandling. 

Følgende vedtak ble fattet; 
 

Sak 6 – 
Fastsette 
kontingenter/ 
avgifter 

 
• Forslag til kontingenter/avgifter ble fremlagt. Følgende vedtak 

ble fattet; Seksjonens kontingent økes fra 25,- kr til 50,- kr. 
Vedtatt med 7 stemmer for og 2 stemmer mot. 

• Konkurranselisensen fjernes. Enstemmig vedtatt 
__________________________________________________________ 
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Sak 7 – 
Behandle 
langtidsplan og 
langtidsbudsjett 

 
� Langtidsplan foreligger til behandling på forbundstinget. 

Seksjonsspesifikke forhold i denne ble behandlet og følgende 
bemerkninger ble knyttet til denne;  

o Ingen bemerkninger 
 

Langtidsplanen ble godkjent med ovenstående bemerkninger. 

__________________________________________________________ 
 

� Seksjonens langtidsbudsjett (neste 2 år) ble presentert og følgende 
bemerkninger ble knyttet til dette; 

o Ingen bemerkninger 
o  

Langtidsbudsjettet ble godkjent med ovenstående bemerkninger. 
 

Sak 8 – 
Valg 

 
Valg av seksjonsstyre; 
� Som seksjonsleder ble Rune Ingebrigtsen fra Bergen Wushuklubb 

valgt enstemmig 
� Som nestleder ble Johannes Ibel fra Oslo Kyudo Kyokai valgt  

enstemmig. 

� Som styremedlemmer (3 stk.) ble følgende valgt; 
Inger Wold, Kari Kolltveit fra Oslo Kyudo Kyokai, Tor Korneliussen fra 
Bodø Tai Chi Chuan Klubb valgt enstemmig 

 

� Som varamedlemmer (2 stk.) ble følgende valgt; 
Toril Brunsvik fra Bergen Wushuklubb og Tron Furu fra Kristiania 
Kenjutsuklubb valgt enstemmig 

__________________________________________________________ 

 
Valg av valgkomité; 
� Som leder ble Michael Storebø fra Bergen Wushuklubb valgt 

enstemmig 
� Som medlemmer (2 stk.) ble følgende valgt; 
Gry Breivik, Rhoar Skjøndal fra Flaktveit IK Wushu valgt enstemmig 
� Som varamedlem ble følgende valgt; Unni Hansen valgt enstemmig 
 

Sak 9 – 
Avslutning 

 
Påtroppende styreleder fikk ordet og takket for tilliten. Deretter ble møtet 
avsluttet med utdeling av blomster. 

 
 
 
*3 repr. Stilte for klubber som ikke har levert medlemstall til NKF. Det ble vedtatt av de 
resterende at disse skulle få stemmerett. 
** Bemerkning om at Fleridrettsseksjonens dokument om økning av kontigenten ikke stod i 
tingdokumentet 
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