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Protokoll fra seksjonsmøte FLIS nr.2 2021-2022 
Tidspunkt:  Fredag 12. november klokken 17:00-20:00 

Sted:   Ullevål Stadion rom 5015/5018 

 

Deltakere:  

Leder Håkon Erikson 

Nestleder  Steffen Brandsnes Wikan 

Medlem Tor Burvald-Nyvoll 

 
Fraværende  

Medlem Stian Aase 

Medlem  Gerth p. Scerri 

 
Fra administrasjonen: 

Sportssjef (referent) Dag Jacobsen 

 
Observatør: 

Muay Thai Jan Olav Bjørnes 

MMA Henning Svendsen 
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FLIS 9/21   Godkjenning av innkalling, saksliste/tidsplan, referat fra forrige 
møte samt behandle komitéens habilitet og saker til eventuelt 
 
 
Vedtaksforslag 9/21 
Innkalling og saksliste ble godkjent, med kommentarer. Sakspapirene 
ble ikke sendt ut sammen med innkallingen. Komitéen finner ikke at 
noen er inhabile. Jan Olav Bjørnes (Muay Thai) og Henning Svensen 
(MMA) var invitert til møte og får fast status som observatører med 
talerett. 

FLIS 10/21     Orienteringssaker 
 
Seksjonsleder informerte om at omorganiseringssaken er innstilt.  
Jan Olav Bjørnes fra Muay Thai informerte om at det første NM med 
knockout skal arrangeres 11. desember i Oslo. Tor Johan Nyvoll fra 
Kendo informerte om at NM skal arrangeres 27. november i Oslo.  
 
Vedtaksforslag 10/21 
Seksjonsstyret tar sakene til etterretning. 
 

FLIS 11/21   Økonomi pr. november 2021 
 

Det har kommet inn del søknader. På grunn av fravær, og 

liten tid på gjennomgang av søknadene, og noe uenighet 

rundt tildelingskriterier ble det enighet om følgende vedtak 
 

(Administrasjonen mener at etter at forbundet innførte felles 

søknadsording skal seksjonen fremme og støtte 

konkurransevirksomheten i henhold til standard mandat for seksjoner, 

mens klubbene skal søke om breddeaktivitet igjennom den nye 

søknadsordningen ) 

 

Vedtaksforslag 11/21 

Alle søknadene legges i en egen mappe slik at alle kan se over 

søknadene. I mellomtiden henter seksjonslederen informasjon om  

tildelingskriterier fra generalsekretæren. Søknadene blir behandlet på 

neste møte. I mellomtiden må kendo, wushu, Aikido Muay Thai og  

MMA sende inn forslag til budsjett   

FLIS 12/21   Konstituere styret og komiteer i FLIS 
 
Kendo komite  
Jørn Nørvåg,  
Miguel Crego García,  
Tor Johan Burvald-Nyvoll,  
Daniel Mjeldheim,  
Marie Nørvåg,  
Håkon Erikson 
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Muay Thai kumite 
Øst Chris Nilsen Fmt 
Nord Thom Willock NCA 
Vest Brandon Moen 
Sør Marius Egseth 
 
MMA komite 
Henning Svendsen 
Thomas Spidsberg Rye 
Silje Andrea Wahl 
Eivind Kjønsvik 
Daniel Rød 
Thomas Rønning Formo 
 
 
Aikido komite  
Foreløpig er det ingen som har vist interesse av å sitte i komiteen  
 
Vedtaksforslag 12/21 
De nye komiteene er vedtatt  
 

FLIS 13/21   Aktiviteter 2021-2022 
 
Vedtaksforslag 13/21  
Alle idrettene må innen neste møte sende inn aktivitetsplanen for 
2022 og dette må være forankret i budsjett søknaden  
 

FLIS 14/21   Muay Thai stevnereglement 
 
Godkjenning av konkurransereglene til Muay Thai. Muay Thai skal 
arrangere NM i desember og konkurransereglene må godkjennes før 
dette. 
 
Vedtaksforslag 14/21  
Seksjonsstyret godkjenner stevnereglement for Muay Thai 

    

FLIS 15/21   Mixed Martial Arts stevnereglement 
 
MMA har sendt inn regelverket og trenger å få dette godkjent slik at de 
kan søke Godkjenningsnemda. 
 
 
Vedtaksforslag 15/21  
Seksjonsstyret godkjenner stevnereglement for Mixed Martial Arts 
MMA 
 

FLIS 16/21 21.00  NKFs mulige medlemskap i de internasjonale særforbundene 
 
I Aikido er IOC anerkjent, men NKF er ikke medlem av det 
internasjonale aikido forbundet. Det en del klubber som ikke er 
organisert i NKF som sitter på medlemskapet. Skal aikido få en 
helhetlig utvikling bør NKF overta medlemskapet. Steffen Brandsnes 
Wikan skal høre med aikido miljøet om hvordan de vil stille seg til at 
NKF overtar medlemskapet.  
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Muay Thai er også en IOC anerkjent idrett som også er på 
programmet i European Games i Krakow i 2023 som er OL for 
Europa. Det er Olympiatoppen som tar ut utøvere til European Games 
slik at NKF må sitte på medlemskapet for å kunne delta.  
 
 
Vedtaksforslag 16/21  
Seksjonsstyret skal behandle NKFs mulige medlemskap i de 
internasjonale særforbundene for hhv. aikido og muay thai som er de 
av deres idretter som har GAISF medlemskap. FLIS vil komme med 
sin begrunnete tilråding til forbundsstyret snarest og senest ila. 2022. 
 

FLIS 16/21   Utviklingsplan for dommerutvikling 
 
Denne utviklingsplanen skal beskrive retning, mål og tiltak innen 
dommerutvikling i Norges Kampsportforbund (NKF). Planen bygger på 
langtidsplanene som er vedtatt av idrettstinget og forbundstinget med 
de overordnete mål som er; «Flere med – lenger og flere nye 
medaljer». 
Målsettingen er at de enkelte konkurransegrener i NKF som utdanne 
og utvikle sine dommere i tråd med målsettingene og bør derfor 
utarbeide en utviklingsplan for dommerutvikling innen sin 
konkurransegren (saksfremlegg 5) 

Vedtaksforslag 16/21 
Seksjonsstyret tar utviklingsplanen til etterretning  
 

    
 

 

Håkon Erikson                           Steffen Brandsnes Wikan                          Tor Burvald-Nyvoll 
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