
Protokoll fra seksjonsmotet for Fleridrettseksjon, 26. mai 2018

Åpning

Seksjonsleder Inger Wold åpnet møtet og ønsket alle velkommen. Det ble
deretter gitt praktiske opplysninger.

Sakt
Konstituering ■ De fremmøtte representanter ble godkjent. Det var 13 antall

stemmeberettigede, 3 observatører og 3 personer fra
administrasjonen ved møtestart.

• Innkallingen ble godkjent.
• Sakliste ble godkjent.
• Forretningsorden ble godkjent.
• Som møtedirigent(er) ble følgende valgt; Martin Kaasgaard Nielsen
• Som referent ble Kåre Jon Lund (Styret/ Bergen Kendoklubb) valgt.
• Følgende tellekorps ble valgt; MiRee Abrahamsen og Tom Evert

Olsen
• Til å gjennomgå og undertegne møteprotokollen ble følgende valgt;
Marie Nørvåg (Kristiansand Kendoklubb/ styret) og Kine Skrimstad
(Romerike aikidoklubb) .

Følgende hadde ordet i saken: Martin Kaasgaard Nielsen, Inger Wold.

Sak 2—
Behandle

Seksjonsstyrets beretning ble gjennomgått. Følgende endringer/tillegg bleberetningen
bemerket;

• Miree Abrahamsen informerte om hvorfor det ble et lederbytte i
Wushukomiteen. På grunn av et digitalt personangrep har det vært
vanskelig for henne å kommunisere med komiteen og hun valgte
av den grunn å trekke seg. Miree Abrahamsen informerte mer
utfyllende om hva Wushukomiteen har arbeidet med.

• Inger Wold informerte mer utfyllende om hva Aikidokomiteen
har arbeidet med.

• Det ble bemerket at klubber som har fått støtte må skrive rapport
om dette til forbundet.

• Marie Nørvåg informerte mer utfyllende om hva Kendokomiteen
har arbeidet med.

• Det ble en pause i saken da Tom Tvedt (Idrettspresidenten) og
Trond Berg (president for Kampsportforbundet) besøkte møtet.
Idrettspresidenten holdt en samtale med de frammøtte, blant annet
for å takke dem for den innsatsen de legger arbeidet med idretten.

Med ovenstående bemerkninger ble beretningen godkjent.

Følgende hadde ordet i saken; Martin Kaasgaard Nielsen, Inger Wold,
Miree Abrahamsen, Kine Skrimstad, Marie Nørvåg.



Sak 3—
Behandle
revidert
regnskap

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

• Det ble spurt om hva de andre inntektene er, det var uklart at dette
er medlemsinntektene.

• Det ble spurt om hvorfor det er store tilskudd til reiseutgifter, og
om dette kan gjøres på en rimeligere måte i fremtiden, f. eks
videomøter.

Regnskapet ble godkjent med ovenstående bemerkninger.

Følgende hadde ordet i saken; Martin Kaasgaard Nielsen, Ida Andersen,
Kine Skrimstad.

Sak 4—
Innkomne saker Det var ingen innkomne saker til behandling.

Sak 5—
Fastsette ev.
kontingenter/
avgifter

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

Kontingenten økes med 10 kr i året pr. medlem

Følgende hadde ordet i saken; Martin Kaasgaard Nielsen, Inger Wold.

Sak 6—
Behandle
langtidsplan og
langtidsbudsjett

Langtidsplan (6 år) med egen programerklæring/innsatsområder for
seksjonen foreligger til behandling på forbundstinget.
Seksjonsspesifikke forhold i denne ble behandlet og følgende
bemerkninger ble knyttet til denne;
• Det må ikke bare presiseres fordeler, men og ha en plan for

hvordan man møter og behandler kritikk fra klubber som slutter
eller ikke ønsker medlemsskap (Oslo Aikido klubb)

• ITF er skrivefeil for FLIS.
• Resultatmålet endres til 4400 medlemmer (Romerike

aikidoklubb).
• «Legge til rette for felles treningssamlinger» blir endret til «Legge

til rette for felles aktiviteter»(Oslo Aikidoklubb).
• Styret foreslår å stryke navneforslaget: WHACK.

Langtidsplanen ble godkjent med disse bemerkningene.

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

• Hvorfor er reisekostnadene er økt, mer enn doblet mens
tilskuddene er halvert på dette budsjettet. (Romerike
Aikidoklubb)

• Det trengs et mer ufyllende og detaljert regnskap til neste ting
(Oslo Kendoklubb).

Langtidsbudsjettet ble godkjent med ovenstående bemerkninger.



Følgende hadde ordet i saken; Inger Wold, Martin Kaasgaard Nielsen,
Ida Andersen, Kine Skrimstad, Marie Nørvåg, Håkon Eriksson, Joakim
Kosmo.

Sak 7
Valg Valg av seksjonsstyre;

• Som seksjonsleder ble Inger Wold (Aikikan Oslo) innstilt og
enstemmig valgt.

• Som nestleder ble Marie Nørvåg (Kristiansand Kendo klubb)
og enstemmig valgt.

• Som styremedlemmer ble følgende innstilt og valgt eller ikke

innstilt

valgt;
Stian Aase (Bergen Wushu Klubb) valgt.
Camilla Sæther (Bergen Capoeira Klubb) valgt.
Håkon Erikson (OSI Kendo) valgt.
Danilo Huertas (Stovner Doce Pares Klubb) ikke valgt.

• Som varamedlemmer ble følgende innstilt og enstemmig valgt;

Britt Miree Abrahamsen (Bergen Wushuklubb) ble valgt
Elisabeth Kallinen (Sentrum Iaikidoklubb) ble val t
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Valg av valgkomite;
• Som leder ble Kåre Jon Lund (Bergen Kendo klubb) valgt

enstemmig.
• Som medlemmer (2 stk.) ble følgende valgt;

Joakim Kosmo (Oslo Kendo klubb) enstemmig.

Pascal Lohr (Stavanger Jushinkan Aikido) enstemmig.
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• Som varamedlem ble følgende valgt ;
Kine Skrimstad (Romerike Aikido klubb) enstemmig. ~J

Følgende hadde ordet i saken; Martin Kaasgaard Nielsen, Joakim
Kosmo, Håkon Eriksson, Marie Nørvåg, Ida Andersen, Miree Abrahamsen,
Inger Wold,

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

/
avsluttet med utdeling av blomster.

Protokollundertegner sign. Protokollundertegner sign.


