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Saksliste for Fleridrettsseksjonens møte 3  
Tidspunkt:  Søndag 10. februar kl. 13:00-15:00 
Sted:  Ullevål Stadion 

    
FLS 01/19 13:00 Til vedtak Godkjenning av innkalling, saksliste/tidsplan, referat fra 

forrige møte samt behandle styrets habilitet og saker til 
eventuelt 
Møtet er varslet via e-post og vedtatte møteplan. Referatet 
fra forrige møte er godkjent pr. e-post og utlagt her;  
https://kampsport.no/organisasjon/styrene/fleridrett/referater/  
 
Habilitetsvurdering; 
• Er det forhold i saken som rent faktisk kan svekke, eller kan 

antas å svekke, vedkommendes upartiskhet/objektive 
vurderingsevne?  

• Er det forhold i saken som for omverdenen kan oppfattes slik 
at vedkommendes upartiskhet/objektive vurderingsevne er 
svekket?  

 
Ingen saksfremlegg. 

FLS 02/19 13:10 Til 
orientering 

Orienteringssaker 
 

- Ny controller på plass. 
- 2 gull, en sølv og 2 bronser i Latvia Open i Wushu. 
- Danilo gitt beskjed om å frigjøre sin plass i styret. 
- Utfordringer for Wushu vest. 
- Fagkomitéenes mandat er tilrettelagt for ny fordeling av 

budsjett per komité med større internt ansvar. 

  
Ingen saksfremlegg! 
 

FLS 03/19 13:30 Til vedtak Budsjett 2019 
Styret skal vedta budsjett for 2019. Det forventes at styret 
må foreta en budsjettrevisjon når forbundets regnskap for 
2018 er ferdigstilt. Budsjettforslag foreligger i sakspapirene. 
 
Se saksfremlegg! 
 

FLS 04/19 13:50 Til vedtak Søknad fellesdrift til Aikido 
Elisabeth Kallinen har meldt sak til seksjonsstyret om at 
antallet medlemmer og klubber som driver Aikido kan utløse 
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ekstra støtte fra forbundets fellesdrift. Seksjonsstyret skal 
vedta søknad til forbundsstyret om midlene. 
 
Se saksfremlegg! 
 

FLS 05/19 14:00 Til vedtak Styrets sammensetning 
Styreleder har vært i dialog med representanter fra styret om 
vervet deres er aktuelt å fortsette med eller ikke. Seksjonen 
skal ta en gjennomgang av resultatet og melde videre til  
 
 
forbundsstyret med eventuell søknad om erstatning ved 
behov. 
 
Ingen saksfremlegg! 
 

FLS 06/19 14:15 Til vedtak Strategiplan og ansvarsfordeling 
Det skal konkretiseres oppgaver med ansvarlige 
styrepersoner og tidsrammer for tingperioden. Målene som 
trenger å spesifiseres skal gjennomgås, og statusrapport 
utfylles. 
 
Se saksfremlegg! 
 

FLS 07/19   Eventuelt 
 
Benyttes til å ta opp saker møtet mener bør fremmes til 
neste møte, eller som kan vedtas uten saksfremlegg og 
dokumentasjon. 

 15:00 Møteslutt   


