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Protokoll FLIS møte nr.1 2021-2022 

Tidspunkt:  Torsdag 21. oktober 2021 kl. 21:00-22:30 

Sted:  Online på Teams 

 

Deltakere:  

Leder  Håkon Erikson 

Medlem Steffen Brandsnes Wikan 

Medlem Tor Johan Nyvoll 

Medlem Stian Aase 

Medlem Gerth P. Scerri 

 

Fra administrasjonen: 

Arrangementskonsulent (referent) Robert Hamara 

 
 
Observatør: 

Muay Thai Jan Olav Bjørnes 
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FLIS 1/21 Godkjenning av innkalling, saksliste/tidsplan, referat fra forrige møte samt behandle 
komitéens habilitet og saker til eventuelt 
 
Møtet er varslet via e-post. Referatet fra forrige møte ligger på nettsiden. 
 

Habilitetsvurdering; Gerth Scerri fratrådte ved behandling av sak 3/21. 
 

● 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? 

 
Vedtak 1/21 
Innkalling og saksliste ble godkjent. Jan Olav Bjørnes var invitert til møte som observatør 
med talerett.  
 

FLIS 2/21   Orienteringssaker 
 

• FS møter  

• Møtestruktur (saksfremlegg 1) 

• Dersom Kendo ønsker støtte til landslagets deltakelse i EM neste år, må de sende 
en formell søknad til FLIS for behandling, ref. e-post Anne har sendt til Jørn i 
august.  

 
Vedtak 2/21 
Seksjonsstyret tar sakene til etterretning. 
 

FLIS 3/21 Økonomi pr. august 2021 
 

• Vedlagt følger regnskapsrapport for FLIS september 2021 (saksfremlegg 2) og 
budsjett 2021 (saksfremlegg 3). Seksjonsstyret oppfordres til å sette seg inn 
rapportene og melde fra om eventuelle feil eller mangler. 
 

• Det teppet som wushu har brukt til konkurranser og treninger er ødelagt/utslitt. 
Teppet er kastet. Wushu trenger nytt teppe for å kunne avholde konkurranser og 
treninger. Wushu har prøvd ut flere matter for å finne den beste løsningen og det 
som er rimeligst.  
Det teppet man har valgte er på 14x8 meter og koster totalt kr. 50.176,-  
Wushu søker fleridrett om støtte på kr. 50.176 til innkjøp av nytt teppe. 

 

• Lauvåsen IF Martial Arts søker støtte til at Kim Gibson holder dommerkurs i wushu 
sanda med påfølgende stevne. Det blir ikke utbetalt honorar for dette, men reise og 
opphold dekkes, inntil kr. 6000,- Det søkes også stevnestøtte a kr 10 000,- for 
gjennomføring av stevnet. 

 

Vedtak 3/21 
Seksjonsstyret tar regnskapsrapporten til etterretning. Det er ikke behov for å justere 
budsjett 2021. Budsjett 2022 skal behandles på neste styremøte. 
 
Seksjonsstyret fattet vedtak med 4 mot 1 stemme om å gi støtte på kr. 50.176 til innkjøp av 
nytt teppe for wushu. 
 
Seksjonsstyret fattet enstemmige å innvilge støtte til Lauvåsen IF Martial Arts på kr. 6 000 til 
dommerkurs og på kr. 10 000 til Sørlandscup i Sanda. 
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FLIS 4/21 Konstituere styret og komiteer i FLIS 
- Dommerkomite 
- Arrangementskomite 
- Teknisk Komite 
 
Vedtak 4/21 
Følgende sammensetning av komiteer er vedtatt:  

• Kendo-komite – Håkon Erikson 

• Wushu-komite – Stian Aase 

• Aikido-komite – Steffen Brandsnes Wikan 

• Muay Thai komite – Jan Olav Bjørnes 
 
Styret arbeider videre med sammensetningen av de ulike komitéene og gjennomfører 
vedtak på neste styremøte. 
 

FLIS 5/21 Aktiviteter 2021-2022 
 
Planlagte aktiviteter for 2021-2022 i regi av seksjonen og NKF. 
 
2021 

• 06.11.2021 – Wushu Sørlanscup i Sanda 

• 27.11.2021 - Kendo NM  

• 11.12.2021 – MMA Larvik Fight Night 

• 11.12.2021 – Muay Thai Fullkontakt NM 
 
2022 

•  
 
Det er viktig at vi får publisert aktiviteten så snart som mulig i Sportdata.  
 
NB! Alle klubber og idrettslag som skal arrangere stevner i regi av NKF må være sertifisert 
som Rent Idrettslag. Ref. sak om Rent Idrettslag. 
 
Vedtak 5/21  
Seksjonsstyret tar aktivitetsplanen til etterretning og kommer med forslag til aktiviteter i 
2022 på neste styremøte.  
 

FLIS 6/21 Rent Idrettslag 
 
Norges Kampsportforbund er Rent Særforbund, og for å styrke antidopingarbeidet har vi 
innført at alle klubber som skal være stevnearrangør må være Rent Idrettslag. 
 
Det oppfordres til at alle klubber tilsluttet NKF uavhengig om man er arrangør eller ei 
gjennomfører Rent Idrettslag. 
 
Vedtak 6/21 
Seksjonsstyret påser at arrangørklubber i regi av NKF har gjennomført Rent Idrettslag.  

  

FLIS 7/21 Møteplan 2021 - 2022 
 
Forslag til møteplan: 
  
Møtene er satt opp som digitale. Noen møter kan være fysisk, men det oppfordres til å 
velge digitalt i Teams. 
 
FLIS nr 1 – 21. oktober 2021 kl. 21.00-22.00 i Teams 
FLIS nr 2 – 12.-13. november 2021 – 18.00-20.00 og 10.00-16.00 i Oslo 
FLIS nr 3 – 24. januar 2022 – 20.00-21.00 i Teams 
FLIS nr 4 – 6. april 2022 – 20.00-21.00 i Teams 
FLIS nr 5 – etter behov 
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Vedtak 7/21 
Seksjonsstyret tar møteplanen til etterretning. 
 

FLIS 8/21 E-kurs for tillitsvalgte 
 
Det viktig at alle tillitsvalgte gjennomfører NKF sine e-kurs. 
 
Velkommen som tillitsvalgt 
https://ekurs.nif.no/course/view.php?id=1013  
Lov for Norges Kampsportforbund 
https://ekurs.nif.no/course/view.php?id=1041  
Innføringskurs i organisasjons normer 
https://ekurs.nif.no/course/view.php?id=1035  
  
Man får kursbevis for hvert enkelt kurs og kommer på idretts CV til den enkelte. Når man 
har gjennomført alle tre e-kursene får man kompetansebevis på at man er tillitsvalgt 
Kampsportforbundet og det kommer på idretts CV. 
 
Vedtak 8/21 
Seksjonsstyret tar sakene til etterretning. 
 

  

 Neste møte: 12.-13. november 2021 – 18.00-20.00 og 10.00-16.00 i Oslo 

  

  

 

 

_____________________                ______________________                 ____________________ 

         Håkon Erikson                              Steffen Brandsnes Wikan                        Tor Johan Nyvoll 

 

____________________                  ______________________ 

            Stian Aase                                           Gerth P. Scerri 
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