
Protokoll fra seksjonsmøtet for Fleridrettsseksjonen, 05.06.2021 
 
Åpning  

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

 
Sak 1  
Konstituering 

 
 De fremmøtte representanter ble godkjent. Det var 7 

stemmeberettigede og 1 observatør ved møtestart. 
 Innkallingen ble godkjent. 
 Sakliste ble godkjent. 
 Forretningsorden ble godkjent. 
 Som møtedirigent(er) ble følgende valgt; Martin Kaasgaard Nielsen 
 Som protokollfører(e) ble følgende valgt; Kim Gibson 
 Tellekorps ble ikke valgt (digital opptelling; tellekorps velges kun 

ved behov/tekniske problemer). 
 Til å gjennomgå og undertegne møteprotokollen ble følgende valgt; 

            Silje Svennevig (Stavanger JuShinkan Aikido) og Øyvind Garau     
            (Oslo Wushuklubb) velges som protokollundertegnere. 
 

Følgende hadde ordet i saken; Tom Evert Olsen (Olsen ble godkjent som 
delegat for Oslo Kungfu Klubb) 
 

Sak 2: 
Behandle 
revidert 
regnskap 

 
Seksjonens regnskap ble behandlet. Følgende bemerkninger ble knyttet til 
regnskapet; 
 
Stavanger JuShinkan Aikido vil ha protokollført deres ønske om at 
seksjonens overskudd og egenkapital forblir i FLIS. (Etterskrift; Dette er 
allerede hensyntatt gjennom tingets godkjenning av NKFs totale 
regnskap med årsoppgjørsdisposisjoner pr. seksjon) 
 
Seksjonens regnskap for 2020 ble tatt til etterretning med 
ovenstående bemerkning. 

     
     Følgende hadde ordet i saken; Inger Wold (sittende seksjonsleder),    
     Stavanger JuShinkan Aikido (flere delegater på felles Teams-konto) 
 

Sak 3:  
Innkomne saker 

 
Det var ingen innkomne saker til behandling. 

 
Sak 4  
Behandle 
langtidsplan og 
langtidsbudsjett 

 
      Langtidsplan (6 år)  

forbundet med seksjoner og klubber foreligger til behandling på 
forbundstinget.  
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 Langtidsplanen ble tatt til etterretning. 

 
      
Seksjonens langtidsbudsjett (neste 2 år) ble presentert og følgende    
bemerkninger ble knyttet til dette; 
 
Stavanger JuShinkan Aikido ønsket avklaring på hva beløp på kr. 100 000,- 
fra år 2022, under «Forsikring m. m.», gjaldt. Det ble avklart fra 
administrasjonen at dette gjelder felles kampsportfestival. Stavanger 
JuShinkan Aikido ytret ønske om at tekst i budsjett endres, slik at formålet 
tydeliggjøres. (Etterskrift; NKF følger Norsk Standard, men noter kan 
benyttes til å beskrive nærmere) 
 
     Langtidsbudsjettet ble tatt til etterretning med ovenstående  
     bemerkninger. 
 
     Følgende hadde ordet i saken; Pascal Löhr (Stavanger JoShinkan  
     Aikido), Vegard Henriksen (Arrangementssjef i Norges 
     Kampsportforbund) 
 

Sak 5 
Valg 

 
Valg av seksjonsstyre; 
 Som seksjonsleder ble Håkon Erikson (OSI Kendo) innstilt 

enstemmig (akklamasjon). 
 Som nestleder ble Steffen Wikan innstilt enstemmig 

(akklamasjon). 
 Som styremedlemmer (3 stk.) ble følgende innstilt enstemmig 

(aklamasjon); 
Tor Johan Nyvoll (OSI Kendo) 
Stian Aase (Bergen Wushuklubb) 
Gerth Scerri (Lauvåsen IF Kampsport) 
 
 Som varamedlemmer (2 stk.) ble følgende innstilt; 
  Ingen forslag/ubesatt vara. 
 
 Som representant i Forbundsstyret ble følgende innstilt 

enstemmig (akklamasjon); Håkon Erikson. 
 
Valg av valgkomité; 
 Som leder ble Joakim Kosmo valgt enstemmig (akklamasjon). 
 Som medlemmer ble følgende valgt enstemmig (akklamasjon); 

Inger Wold. 
 
Det ble ikke fremmet flere kandidater som medlemmer eller vara i 
valgkomitéen. 
 
Stavanger JuShinkan Aikido ber om at det søkes dispensasjon for 
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manglende kvinner i FLIS-styret. Ønsker videre å bemerke at 
organisasjonen må vurdere hvorfor engasjement fra medlemmene uteblir.  
 
Inger Wold bemerket at ingen av de valgte var til stede, men har bekreftet 
sine kandidatur gjennom FLIS-møte 5. mai 2021. 
 

     Følgende hadde ordet i saken; Pascal Löhr (Stavanger JuShinkan       
     Aikido), Inger Wold (avtroppende seksjonsleder) 

 
Avslutning  

Inger Wold avsluttet med ønske om i ettertid å kunne fremme kvinnelige 
kandidater for FLIS-styret til forbundsstyret gjennom et ekstraordinært 
møte. 
 

 
 
 
Protokollskriver sign.        
 
 
Protokollundertegner sign.    Protokollundertegner sign. 
Silje Svennevig     Øyvind Garau 
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