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Referat fra FLIS møte nr. 1 – 2018/2020  
Tidspunkt:  Søndag 24. september 2018 kl. 13:00-15.00 
Sted:  MS Teams møte 
  
Deltakere:  

 
Fra administrasjonen: 
Organisasjonskonsulent (referent) Daniel Sønstevold 

 
Meldt forfall: 
Styremedlem Stian Aase 
Varamedlem MiRee Abrahamsen 

 
Seksjonsstyret var beslutningsdyktig med 5 stemmeberettigede. 
 

FLS 17/18 Godkjenning av innkalling, saksliste/tidsplan, behandle habilitet, saker 
til eventuelt 
 
Innkalling, saksliste/tidsplan godkjennes. Styret vurderte sin habilitet i.f.t. 
sakene. Det var ingen saker til eventuelt på sakslisten. 
 
Seksjonsstyret fattet følgende enstemmige. 
 
Vedtak 01 
Innkalling og saksliste/tidsplan ble godkjent uten innmeldte saker til 
eventuelt. Styret finner ikke at noen er inhabile i.f.t. sakene som skal 
behandles. Det forelå ikke referat til godkjenning fra sist møte. Referatet fra 
møtet 26. mai ettersendes fra styret til administrasjonen og blir publisert på 
kampsport.no 
 

FLS 18/18 Orienteringssaker 
 
Styret ble orientert om: 

- Kendo EM AS 
- Regnskapsrapporter og revisjon av budsjett 2018, samt budsjettering 

for resten av tingperioden 
- Lederkurs for styret 
- Ny ordning for reisebestilling 
- Aktivitetsplan og representasjon 

 
Seksjonsstyret fattet følgende enstemmige. 
 
Vedtak 02 
Regnskapet per juli 2018 er godkjent og orienteringene for øvrig tas til 
etterretning.  

Leder Inger Wold 
Nestleder Marie Nørvåg 
Styremedlem Camilla Sæther 
Styremedlem Håkon Erikson 
Varamedlem Danilo Huertas 
Varamedlem Elisabeth Kallinen 
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Styret er interessert i å delta på forbundets lederkurs og ønsker å 
informeres av administrasjonen så snart dato for nye kurs er på plass. 
 

FLS 19/18 Temamøter, organisasjonsnormer og forventningsavklaring 
 
Styret hadde en intern prosess med forventningsavklaring i.f.t. 
rolleforståelse, verdigrunnlag m.m. I tillegg ble organisasjonsnormene belyst 
ved elementene som direkte berører seksjonsstyret. Hovedelementer fra 
temamøter ble gjennomgått. 
 
Seksjonsstyret fattet følgende enstemmige. 
 
Vedtak 03 
Styrets felles forventningsavklaring tas til etterretning. Administrasjonen ved 
Daniel Sønstevold henviser til organisasjonsnormene i etterkant av møtet 
for styrets fullstendige gjennomlesing. 
 

FLS 20/18 Innføring av arrangementsplan 
 
Ny arrangementsplan skal innføres og styret gikk gjennom roller og ansvar 
foreslått ifm innføringsplanen. 
 
Seksjonsstyret fattet følgende enstemmige 
 
Vedtak 04 
Fremlagte innføringsplan tas til etterretning. Seksjonsstyret; 

• Fastsetter hvilke stevner som skal inngå i offisiell 
stevnekalender utifra godkjente regelverk. 

• Fastsetter evt. vilkår for ulike typer stevner, herunder arr. 
messige krav, samt tilskuddssatser. 

• Organiserer rekruttering av tekniske stevnearrangører (via 
egne idrettsfaglige komitéer) 

• Approberer/godkjenner tekniske stevnearrangører (via egne 
idrettsfaglige komitéer) 

• Organiserer rekruttering/skolering av funksjonærer (sportdata 
operatører, dommere, TDer o.a.) 

• Fastsetter budsjettrammer for ovennevnte 

 
FLS 21/18 Langtidsplan, innsatsområder 

 
Tingvedtatt langtidsplan legger føringene for hva både forbundsstyret og 
seksjonsstyrene skal jobbe med og rapportere resultater på til neste ting. 
Seksjonsstyrets medlemmer ble enige om fremgangsmåte for prosessen. 
 
Seksjonsstyret fattet følgende enstemmige 
 
Vedtak 05 
Styrets medlemmer konkretiserer hvilke oppgaver fra langtidsplanen de 
ønsker ansvar for innen midten av oktober og kommuniserer ønskene 
internt i Teams for endelig oppsett og fordeling etter forbundsstyrets modell 
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med «Ansvarlig fadder» per innsatsområde og «medansvarlige» per 
delområde. 
 

FLS 22/18 Bekreftelse av møteplan 
Møteplanen for tingperioden ble gjennomgått og ferdigstilt. 
 
Seksjonsstyret fattet følgende enstemmige 
 
Vedtak 06 
Møteplanen for tingperioden ferdigstilt i styremøtet tilgjengeliggjøres for 
styret, administrasjonen og forbundsstyret av administrasjonen ved Daniel 
Sønstevold. 
 

FLS 23/18 Oppnevnelse av Komitéer 
Komitéer for perioden skulle nedsettes etter fremmet forslag, og styret 
fordelte roller for oppfølging av komitéene for bl.a. statusrapportering til 
styremøtene. 
 
Seksjonsstyret fattet følgende enstemmige 
 
Vedtak 07 
Aikidokomité:  
Leder:Elisabeth Kallinen (Sentrum Aikido)  
Medlem:Tor AntonGaarder (Sentrum Aikido)  
Medlem:Erik Vanem (Oslo Aikido Klubb)  
Medlem:Ida Lagos (Oslo Aikidoklubb)  
Medlem: Odd Ringstad (Aikikan Aikido)  
Medlem: Bjørn Bjerke (Sunyata Aikido Ås)  
  
Capoeirakomité:   
Leder:Camilla Sæther (Uniao, GUC Bergen Capoeira)  
Medlem:Sunniva Ritland Taule (CBP, Beija Flor Bergen)  
Medlem:Anne Elisabeth Carlsen (Stavanger Capoeira Klubb)  
Medlem:Ibanez Santana (Cordao de Ouro, Oslo)  
  
Wushukomité:   
Leder:Stian Aase (Bergen Wushuklubb)  
Medlem:Kim Gibson (Oslo Wushuklubb)  
Medlem:Tom Evert Olsen (Oslo Kungfu Klubb)  
Medlem:Bastian Bentsen (Oslo Kungfu Klubb)  
  
Kendokomité:  
Leder: Jørn Nørvåg, Kristiansand KK  
Sekretær: Marie Nørvåg, Kristiansand KK  
Medlem: Håkon Erikson, OSI KK  
Medlem: Alice Powell, OSI KK  
Medlem: Miguel Garcia Crego, Bergen KK  
Medlem: Pedram Bagheri, Oslo KK  
  
Kalikomité:  
Leder: Siva Vadi,   
Medlem: Kim Runar Gjelstenli,  
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Medlem: Siv Fåbeng, 
 
Seksjonsstyret gir videre komiteene anledning til selv å supplere med 
medlemmer dersom det er behov. Seksjonsstyret ber om å bli 
orientert ved suppleringer. 
 

 Eventuelt 
Det var ingen saker til eventuelt. 

  
 

 


