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Referat for Fleridrettsseksjonen  
Tidspunkt:  Søndag 10. februar kl. 13:00-15:00 
Sted:  Ullevål Stadion 
Deltakere:  

 
Fra administrasjonen: 

Organisasjonskonsulent (referent) Daniel Sønstevold  

 

 

 
  

FLS 01/19 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. Det var ingen saker til 
eventuelt. Styret vurderte sin habilitet i.f.t. sakene som foreligger til 
behandling. 
 

Seksjonsstyret fattet følgende enstemmige 
 
Vedtak 01/19 
Innkalling og saksliste/tidsplan ble godkjent. Styret finner ikke at noen er 
Inhabile i sakene til behandling. 

FLS 02/19 Orienteringssaker 
 
Styret ble orientert om følgende saker: 
 

- 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. 

 Seksjonsstyret fattet følgende enstemmige 
 
Vedtak 02/19 
Styret tar orienteringene til etterretning. 
 

Seksjonsleder Inger Wold 

Nestleder Marie Nørvåg 

Styremedlem Håkon Erikson 

Styremedlem Camilla Sæther 

Varamedlem Elisabeth Kallinen 
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FLS 03/19 Budsjett 2019 

Styret gjennomgikk budsjettforslag for 2019. Styret gjorde justeringer to 
justeringer på bakgrunn av feil i oppsettet som førte til manglende 
samsvar mellom periodisering og totalbeløp. 
 
Seksjonsstyret fattet følgende enstemmige 
 
Vedtak 03/19 
Seksjonsstyret vedtar oppdatert budsjett som nå viser et underskudd på 
kr. 66.800 for 2019. Budsjettet sendes til forbundsstyret for godkjenning. 
 

FLS 04/19 Søknad fellesdrift til Aikido 
Elisabeth Kallinen hadde meldt sak til seksjonsstyret om at antallet 
medlemmer og klubber som driver Aikido kan utløse ekstra støtte fra 
forbundets fellesdrift ved utviklingsfondet. Det ble også klart under møtet 
at Capoeira oppfylte kriteriene. 
 
Seksjonsstyret fattet følgende enstemmige 
 
Vedtak 04/19 
Seksjonsstyret støtter Aikidokomitéens initiativ til søknaden, og leverer 
denne til Generalsekretær innen 10. februar mot kommende 
forbundsstyremøte. Capoeirakomitéen ved Camilla Sæther står også fritt 
til å sende inn en søknad på vegne av Capoeira gjennom seksjonsleder 
Inger Wold innen fristen, og må i så fall ta initiativ til dette for videre 
levering til forbundsstyret. 
 

FLS 05/19 Styrets sammensetning 
Styreleder hadde vært i dialog med representanter fra styret om vervet 
deres er aktuelt å fortsette med eller ikke. Seksjonen tok en 
gjennomgang av resultatet og diskuterte veien videre. 
 
Seksjonsstyret fattet følgende enstemmige 
 
Vedtak 05/19 
Seksjonsleder Inger Wold gjennomfører kommunikasjonen med de 
aktuelle representantene innen 17. februar. Resten av styret står fritt til å 
finne potensielle erstatninger og levere disse til seksjonsleder innen 23. 
februar. Arbeidsutvalget holder møte om videre innstilling 24. februar. 
Møtet åpnes for resten av styret, men innstillingen avgjøres av AU. Det 
fattes elektronisk vedtak tirsdag 26. februar etter AU-møtet. Vedtaket 
sendes forbundsstyret snarest. 
 

FLS 06/19 Strategiplan og ansvarsfordeling 
Det skulle konkretiseres oppgaver med ansvarlige styrepersoner og 
tidsrammer for tingperioden. Målene med behov for presisering skulle 
gjennomgås, og statusrapport utfylles. 
 
Saken ble ikke realitetsbehandlet. 
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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. 

  
 

 

 


