
Referat fra seksjonsmøtet for fleridrett______Oslo___________2.6.2012 

 
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 __16_____ 

stemmeberettigede og __10___ observatører ved møtestart. 

 Innkallingen ble godkjent. 

 Sakliste ble godkjent. 

 Forretningsorden ble godkjent. 

 Som møtedirigent(er) ble følgende valgt;  

 Anne Cathrine Røste______________________ 

__________________________________________________________ 

 Som sekretær(er) ble følgende valgt;  

 __Inger Wold_______________________ 

__________________________________________________________ 

 Følgende tellekorps ble valgt; ______________________________ 

____Bjørn Solberg (adm.) ____________________ 

__________________________________________________________ 

 Til å gjennomgå og undertegne tingprotokollen ble følgende valgt; 

_______Kin Skrimstad_________________________ 

_______Minh Dung Lam______________________ 

 

Sak 3 – 

behandle 

beretningen 

 

Seksjonens beretning ble gjennomgått. Følgende endringer/tillegg ble 

bemerket inntatt i denne; 

Under punktet Deltakelse internasjonalt arbeid:_ 

VM i Kendo i Italia 2012 føres inn ______________________________ 

_I stedet for seminar i Kyudo skal det stå EM Kyudo innen stilretningen 

Heki Ryu Insaiha  

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

Med ovenstående bemerkninger ble beretningen godkjent. 

 

Sak 4 – 

Behandle 

revidert 

regnskap 

 

Seksjonens regnskap ble behandlet. Følgende bemerkninger ble knyttet til 

regnskapet; 

_regnskap for 2010 og 11 godkjent 

Leder bemerker at vi har god råd; 308 000 i overskudd som skal brukes 

til tiltak ___________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

Regnskapet ble godkjent med ovenstående bemerkninger. 

 



 

Sak 5 – 

Innkomne saker 

 

Det var _0_ innkomne saker til behandling. 

__________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

Sak 6 – 

Fastsette 

kontingenter/ 

avgifter 

 

Forslag til kontingenter/avgifter ble fremlagt. Følgende vedtak ble fattet; 

  

_______Medlemskontingent til seksjonen på 50 kr beholdes uendret 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

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; 

 

_____________________________________________ 

 Langtidsbudsjett;  

 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

Langtidsplanen og langtidsbudsjett ble godkjent med ovenstående 

bemerkninger. 

Sak 8 – 

Valg 

 

Valg av seksjonsstyre; 

 Som seksjonsleder ble Inger Wold, Aikikan Oslo valgt  

enstemmig/med 16____ stemmer. 

 Som nestleder ble Rune Ingebrigtsen, Bergen Wushu Klubb valgt  

enstemmig/med _16___ stemmer. 

 Som styremedlemmer (3 stk.) ble følgende enstemmig valgt; 

Jacqueline von Arb, Stavanger JuShinkan Aikido 

Mattias Ciavarella, Afrobrasiliansk Kultur- og Capoeira Klubb 

Per Bjarne Ravnå, Bodø Tai Chi Chuan Klubb 

__________________________________________________________ 

 

 Som varamedlemmer (2 stk.) ble følgende enstemmig valgt; 

Kåre Jon Lund, OSI Kendo 

Anja Moe, BSI Wushu 

 

Valg av valgkomité; 

 Som leder ble _Glenn Solberg, BSI Wushu_ valgt 

enstemmig/med _16___ stemmer. 

 Som medlemmer (2 stk.) ble følgende valgt; 

__________________________________________________________ 

 

Andrea Sollie, Sanyata Aikido Dojo 

Kari Kolltveit, Kristiania Kenjutsu Klubb 

enstemmig/med _16___ stemmer. 



 Som varamedlem ble følgende valgt; 

Anna Rongen, Grupo Uniào na Capoeira Trondheim 

enstemmig/med __16__ stemmer. 

 

Sak 9 – 

Avslutning 

 

Påtroppende styreleder fikk ordet og takket for tilliten. Deretter ble møtet 

avsluttet med utdeling av blomster. 

 

 

 

Inger Wold 

Referent sign.        

 

Kine Skrimstad     Minh Dung Lam 

Protokollundertegner sign.    Protokollundertegner sign. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


