
V   I       S   K   A   P   E   R        M   E   S   T   R   I   N   G   

enten målet er selvutvikling, selvforsvar eller konkurranse 

Velkommen til fortsettelse av det 30. forbundsting! 

Seksjonsmøte 
2022 

 
 

11. juni 
Thon Hotel Oslo Airport 

 
 
 

 

 

 
 
 

SAKSDOKUMENTER 
fleridrett seksjonsmøte 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

https://www.thonhotels.no/hoteller/norge/gardermoen/thon-hotel-oslo-airport/?utm_source=google&utm_medium=infoboks&utm_campaign=GMB


Seksjonsmøter og forbundsting 2022 

2 
 
 

 
 
 
 
   

Velkommen 
 

Forbundstinget er det 30.de i rekken  

siden forbundet ble tatt opp  

som utvalg (den gang Norges Karate Forbund)  

i Norges Idrettsforbund i 1976. 

Etter at forbundet ble seksjonert i 1992  

har det vært to-årige tingperioder. 
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Fleridrett seksjonsmøte 
 

SAK 1  Konstituering  
   

1.1 Godkjenne fremmøtte representanter  
 

Liste med fremmøtte representanter fremlegges for behandling. 

Styrets innstilling:  
Listen over de fremmøtte representanter godkjennes.  

  

1.2 Valg av funksjonærer som ikke behøver være valgte 

representanter - dirigent, referent og tellekorps  
  

Dirigent:  

Martin Kaasgaard Nielsen foreslås som dirigent.  

  

Referent:  

Kristiane Utheim Brown foreslås som referent.   

  

Tellekorps:  

Digital opptelling, tellekorps velges kun ved behov/tekniske problemer. 

  

Styrets innstilling:  
Forslag til dirigent, referent og tellekorps godkjennes.  

 

1.3 Valg av to representanter til å underskrive protokollen 
 

Protokollundertegnere: 

Trond Gjerding (Stavanger JuShinkan Aikido) og Lena Jensen (Bergen Kendoklubb) velges som 
protokollundertegnere. 
 

Styrets innstilling:  
Forslag til protokollundertegnere godkjennes. 

 

1.4 Godkjenne innkallingen: 
Innkallingen er kunngjort gjennom forbundets infokanaler, første gang 08.04.2022 

 

Styrets innstilling:   
Innkallingen godkjennes. 
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1.5 Godkjenne saklisten:  

Jf. NKFs lover §22; 

1. Konstituering  

2. Behandle seksjonens beretning 

3. Behandle regnskap 2021 

4. Behandle forslag og saker  

5. Fastsette ev. kontingent og avgifter 

6. Behandle langtidsplan og langtidsbudsjett  

7. Innstille/velge;  

7.1 Seksjonsstyret; Leder, nestleder, 3 styremedlemmer og 2 varamedlemmer  

7.2 Representant til forbundsstyret 

7.3 Valgkomité; Leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem 

Styrets innstilling:  
Forslag til sakliste godkjennes. 

 

1.6 Godkjenning av forretningsorden  
  

Dirigent(er) og protokoll: 

▪ Seksjonsmøter/forbundsting ledes av valgt(e) dirigent(er).  

▪ Protokollen føres av valgt(e) sekretær(er), og skal undertegnes av to valgte representanter. 

▪ Forslag og vedtak føres inn i protokollen, med antall avgitte stemmer for og mot, hvem som har 

hatt ordet i sakene og hvem som er forslagsstiller. 

▪ Protokollen skal publiseres på forbundets hjemmeside så snart den er underskrevet av de valgte 

representanter, og senest fem uker etter forbundstinget.  

Talerett og taletid: 

▪ Ingen representant gis rett til ordet mer enn tre ganger i samme sak.   

▪ Med unntak av hovedinnlegg fra forslagsstillere som har forslag til sakslisten, settes taletiden til 

tre minutter første gang, to minutter andre og tredje gang. 

▪ Representanter som forlanger ordet til forretningsorden har ett minutts taletid. 

▪ Dirigenten(e) kan foreslå endring av taletiden og sette strek for inntegnede talere. 

Behandling av forslag: 

▪ Alle forslag som fremmes underveis må leveres skriftlig til dirigenten(e) på fastsatt skjema. 

▪ Forslag kan bare fremmes i saker som står på sakslisten. 

▪ Forslag på saklisten kan ikke trekkes med mindre tinget enstemmig vedtar at det kan trekkes.  

▪ Nye forslag i en sak kan ikke fremsettes etter at dirigent har satt strek for nye forslag.  

Stemmegivningen: 

▪ Med unntak av lovendringer og de bestemmelser som etter loven krever et kvalifisert flertall, 

avgjøres alle vedtak og valg ved alminnelig flertall av de avgitte stemmer.  

Styrets innstilling:  
Forslag til forretningsorden godkjennes.   

https://kampsport.no/wp-content/uploads/2021/03/Forslagsskjema-for-vedtak-seksjon.pdf
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SAK 2 Behandle seksjonens 

beretning 
 

Seksjonens beretning framgår på side 7-14. 

Styrets innstilling:  
Styrets beretning godkjennes.   

SAK 3 Behandle seksjonens 

regnskap for 2021  
 

Seksjonens regnskap framgår på side 15-16. 

Styrets innstilling:  
Seksjonens regnskap for 2021 tas til etterretning. 

SAK 4 Behandle forslag og saker  
 

4.1 Forslag/saker som ikke angår NKFs lover  
Det har ikke kommet noen forslag/saker til behandling. 

SAK 5 Fastsette ev. kontingent og 

avgifter 
 

Seksjonsavgift for medlemsklubbene: 
Nåværende sats for klubbmedlemskap er kr. 140,- hvorav kr. 42,- går til fellesdrift og resten går til 
seksjonsdrift.  
 

Styrets innstilling:  

Styrets innstilling er at kontingenten holdes uendret. 
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SAK 6 Behandle langtidsplan og 

langtidsbudsjett 
 

Forslag til ny langtidsplan og langtidsbudsjett fremlegges på forbundstinget av forbundsstyret for 

forbundet samlet. Seksjonens langtidsbudsjett framgår på side 17. 

Styrets innstilling:  
Langtidsplan og langtidsbudsjett tas til etterretning. 

 

SAK 7   Innstille/velge 

Innstillingene framgår på side 18. 

7.1 Seksjonsstyre  
Seksjonsstyret; Leder, nestleder, 3 styremedlemmer og 2 varamedlemmer  

7.2 Representant til forbundsstyret 
Innstilling av representant til forbundsstyret som godkjennes av tinget 

7.3 Valgkomité 
Leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem 

Styrets innstilling:  
Valgkomiteens forslag til nytt seksjonsstyre samt representant til forbundsstyret godkjennes. Styrets 

forslag til ny valgkomité godkjennes. 
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2. Seksjonens beretning 
 

 

 

Styret har i perioden bestått av:  
Leder  Håkon Erikson 
Nestleder Steffen Brandsnes Wikan 
Medlem Tor Johan Burvald-Nyvoll 
Medlem Gerth P. Scerri 
Medlem  Stian Aase 
Observatør Jan Olav Bjørnes 
Observatør Henning Svendsen 
 
 

Styremøter 
Det har vært avholdt seks styremøter i perioden, en av dem fysisk og resten digitalt på mail 
eller via Teams. I tillegg til styremedlemmene har observatører fra MMA og Muay Thai blitt 
invitert til styremøtene. Møtereferatene har blitt lagt tilgjengelig på NKF sine nettsider etter 
de har blitt godkjent. 
 
Styret har ellers hatt godt oppmøte og alltid vært beslutningsdyktig. De som har møtt på 
møtene har arbeidet godt sammen og har hatt et godt samarbeid med Komiteene, 
Forbundsstyret og administrasjonen i NKF. Fra administrasjonen har Robert Hamara fulgt 
opp seksjonen, til Kristiane Brown overtok som kontakt fra mai 2022. 
 
 

Komiteer 
Nye komiteer ble opprettet etter Tinget 2021. Det ble opprettet komiteer for Kendo, WuShu 
MMA, Muay Thai og Aikido. Komiteene har hatt minst en representant (medlem eller 
observatør) på styremøtene for å sikre kommunikasjonen mellom komiteene og 
fleridrettsseksjonen. 
Se egen beskrivelse fra komiteene om deres arbeid. 
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Komite for Aikido 
Leder  Steffen Brandsnes Wikan 
Medlem Katrine Myhre Hynne 
Observatør Jacqueline von Arb 
 
Komite for WuShu 
Leder  Gerth Scerri, Lauvåsen Martial Arts  
Medlem Sverre Helge Bolstad, SK Djerv Wushu 
Medlem Sofie Nielsen, Bergen Wushu Klubb 
Medlem Jose Aguilar, Flaktveit IK kampsport 
Medlem Stian Aase, Bergen Wushu 
 
Komite for Kendo 
Leder  Jørn Nørvåg  
Medlem Miguel Crego García 
Medlem Tor Johan Burvald-Nyvoll 
Medlem Daniel Mjeldheim 
Medlem Marie Nørvåg 
Medlem Håkon Erikson 
Medlem Marianne Skiftesvik 
 
Komite for Muay Thai 
Leder  Jan Olav Bjørnes 
Medlem Chris Nilsen (Øst, Fmt)  
Medlem Thom Willock (Nord, NCA) 
Medlem Brandon Moen (Vest) 
Medlem Marius Egseth (Sør) 
 
Komite for MMA 
Leder  Henning Svendsen 
Medlem Thomas Spidsberg Rye 
Medlem Silje Andrea Wahl 
Medlem Eivind Kjønsvik 
Medlem Daniel Rød 
Medlem Thomas Rønning Formo 
 
 

Styrets arbeid 
Arbeidet til styret har i perioden vært preget av den korte valgperioden og nedstengingen av 
idretten. Styret i fleridrettsseksjonen ble formelt oppnevnt først i oktober, og har kun sittet i 
åtte måneder. Styrets arbeid har derfor blitt preget av «daglig drift», og det har i liten grad 
blitt satt i gang langsiktige prosjekter. 
  

Seksjonens hovedfokus har vært å hjelpe klubbene med oppstart etter nedstengingen 
høsten 2021, å integrere de nye idrettene MMA og Muay Thai i seksjonen, og å reetablere 
en mer ordinær drift i 2022. 
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Strategiplan og Måloppnåelse 
Den korte valgperioden og nedstengingen har vanskeliggjort arbeid med «Strategiplan og 
Måloppnåelse». Seksjonen har ikke lyktes med å nå langsiktige mål om økt rekruttering, eller 
bedre samhandling. I en såpass ekstraordinær periode er det imidlertid vanskelig å si hvilken 
rolle styrets arbeid har spilt i dette. 
 
 

Trener og klubbutvikling 
Styret har oppfordret klubber til å benytte seg av NKF sine tilbud. Klubber har i liten grad 
benyttet seg av tilbudene, noe som er forventet med tanke på nedstengningen. 
 
Trenerutdanning er et område som styret har bemerket seg trenger mer fokus framover. 
Trenerutdanning er et krav for klubber med 50 eller flere medlemmer, og også mindre 
klubber oppfordres til å skaffe mer formell trener-kompetanse. Få klubber har gjort dette.  
 
 

Økonomi 
Seksjonen har mye egenkapital grunnet de mange avlyste aktivitetene foregående år. 
Denne egenkapitalen må omsettes til aktivitet. Seksjonens budsjett for 2022, og 
langtidsbudsjett for 2023-2024, legger derfor opp til et overforbruk. 
 
Med en slik planlagt ubalanse mellom inntekt og utgifter mener styret at det blir viktig å 
jobbe med små justeringer over lang tid for å på sikt skape balanse mellom inntektene og 
utgiftene. Da kan man skape en stabil drift i seksjonen, og unngå store årlige svingninger i 
budsjettene. Styret har derfor utarbeidet en grov-skisse til hvordan økonomien skal se ut i et 
5-års perspektiv, og denne skissen har dannet grunnlaget for langtidsbudsjettet som legges 
fram for perioden 2023-2024. 
 
Budsjettet for 2022 anslår at seksjonen vil ha inntekter på ca. 275.000 kr, utgifter på ca. 
425.000 kr, og at man ved årsslutt vil ha en egenkapital på ca. 320.000 kr. Med det som 
utgangspunkt har man laget følgende grov-skisse til økonomien i et 5-års perspektiv: 
 

 
 
 
 

Støtte til klubbene 
Støtte til klubbene gis nå primært via forbundets felles tilskuddsordning. Informasjon om 
denne finnes på forbundets nettsider: 
https://kampsport.no/forbund/felles-tilskuddsordning-husk-fristen-4-2/ 
 

I 2021 ble det sent 5 søknader fra klubber i Fleridrettsseksjonen. En utfordring er å gjøre 

https://kampsport.no/forbund/felles-tilskuddsordning-husk-fristen-4-2/
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ordningen kjent for klubbene. Videre å sørge for at klubbene oppfyller vilkårene (som 
gjennomføring av Klubbutvikling og Antidopingkurset «Rent Idrettslag»). 
 

Den felles tilskuddsordningen ble opprettet i foregående styreperiode (perioden 2018-
2021), samtidig som seksjonens egne inntekter ble kuttet ved omleggingen av fordelingen av 
post 2- og post 3-midler (FS33/21). Denne omleggingen innebar at seksjonens inntekter ville 
falle fra 339.000 kr (i 2019) til 238.358 kr (2021), gitt at seksjonens medlemstalls holdt seg 
stabilt fra 2018 til 2022. Ettersom seksjonen har fått økte medlemstall som følge av 
innmeldelsen av MMA og Muay Thai er inntektene i 2022 anslått til 275.000 kr. Samtidig 
slipper seksjonen å finansiere klubbtilskuddene, som var en stor utgiftspost på seksjonens 
budsjett. 
 
For at disse endringene ikke skal utgjøre et tap for aktiviteten i fleridrettsseksjonen er det 
viktig at vi får i gang gode tiltak ute i klubbene, og tar i bruk den felles tilskuddsordningen for 
å finansiere disse tiltakene. Det vil kanskje særlig gjelde Capoeira-klubbene, og til dels 
Aikido-klubbene. Hvis vi ser tilbake på den forrige perioden med rimelig stabil drift i 
seksjonen (2016-2018), så pleide disse to idrettene å ha en noe lavere andel regionale og 
nasjonale tiltak enn f.eks. Kendo og WuShu, og en høyere andel klubb-tiltak. 
 
Aikido og Capoeria benyttet seg derfor i større grad av klubbtilskuddet, mens Kendo og 
WuShu primært fikk støtte til komiteenes arbeid, som for eksempel å arrangere NM og 
andre nasjonale konkurranser (NC’er). 
 
 
Tildeling av seksjonstilskudd til klubb per idrett 2016: 

 
 
Tildeling av seksjonstilskudd til klubb per idrett 2017 
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Rapporter fra komiteene 

 
Beretning fra Wushu-komiteen 
Antall gjennomførte komité/utvalgsmøter (epost/teams/mobil) så langt: seks 
 
Arrangement 2021: 
 

• 6. November  SørlandsCup i Sanda med regel og dommerkurs i forkant 
 
Arrangement 2022: 
 

• 12. Mars Wushu SørlandsCup  i Kristiansand med regel og dommerkurs i forkant 

• 23. April  Wushu VestlandsCup i Bergen med regel og dommerkurs i forkant 

• 24. Sept. Wushu ØstlandsCup i Oslo med regel og dommerkurs i forkant 

• 29. Oktober  Wushu NM i Kristiansand  
 
Kurs 
Vi har gjennomført dommerkurs 2 ganger i Kristiansand, 1 gang i Bergen og skal ha et i Oslo i forkant 
av østlands cupen. Vi ser at kurs i forkant av et stevne er gir en flott utvikling og økt læringskurve for 
nye dommere i innen wushu. 
 
Utvikling/ satsning 
 
Wushu som gren har fått seg et skikkelig løft og det at vi nå kan ha stevner flere plasser i landet, samt 
at flere klubbene er med på laget gir oss et positivt håp om fremtiden for Wushu.  Nytt er at flere 
klubber samarbeider med Lauvåsen Martial Arts og gir et løft i denne landsdelen. 
 
Gerth Scerri 
Medlem av Wushu komiteen 
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Beretning fra Aikido-komiteen 
<Settes inn her> 
 
 
 
Beretning fra Kendo-komiteen 
Antall gjennomførte komitémøter i perioden: 5 
 
Arrangement i perioden 
Etter en lang periode med ingen aktivitet, kunne kendoklubbene endelig sakte begynne med 
normal trening etter sommeren 2021. Det har vært få nasjonale kendoarrangement i 
perioden. Kendo miljøet rakk allikevel å arrangere to arrangement i 2021. I oktober 
arrangerte Bergen kendo et vellykket seminar med Pomero-sensei 7. dan fra Italia. Dette var 
også første mulighet siden 2019 for norske utøvere å kunne gradere seg. I november 2021 
arrangerte Kendokomiteen, i samarbeid med OSI kendo og Oslo kendo, Norgesmesterskap i 
kendo i Oslo med gjestedommer Michel Guentleur 7. dan fra Frankrike. 
 
Landslaget 
Det var en stor skuffelse for når EM i kendo 2020 i Kristiansand ble avlyst som følge av 
koronatiltak. I etterkant har landslaget løftet blikket og fokusert fult på EM i Frankfurt 2022. 
Videre har manager Miguel Grego Garcia utarbeidet en ny strategi for landslaget. Med et 
større fokus på å løfte nivået i hele Norge for å på sikt utvikle et enda sterke landslag. 
 
Rekruttering og promotering 
Alle klubber har arrangert nybegynnerkurs både på høsten og våren. I 2022 ble det stiftet en 
ny kendoklubb, Lier kendoklubb, som blir den første nye klubben på over ti år og den første i 
Viken. Dette innebærer at kendo Norge vil i neste periode ha seks aktive kendoklubber, 
Bergen, Stavanger, Kristiansand, Lier, OSI og Oslo. 
 
På våren 2022 gjennomførte også OSI og Oslo kendo en photo shoot for å skaffe materiale til 
å lage promofilmer og bilder til høst sesongen. De redigerte filmene vil være skreddersydd 
SoMe-promotering og vil være tilgjengelig for alle klubber i Norge. 
 
Jørn Nørvåg 
På vegne av kendokomiteen 
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Beretning fra MMA-komiteen 
<Settes inn her> 
 
Beretning fra Muay Thai-komiteen 
3 møter ble avholdt etter Opptak til NKF, 5 saker har blitt tatt opp.  

Saker som ble tatt opp var  

1.stevne avvikling 

2.tildeling av av NM 

3.Tilskudd til stevner 

4.VM 2022 

5.Omstrukturering av komite og innføring i kommunikasjon og retningslinjer under NKF 

 

Aktivitet  

1. Opptak i NKF medio 2021 

2. Prøve stevne med observatører fra nkf høst 2021 

3. NM Thaiboksing senior/junior vinter 2021 

4. 4 møter med NKF, innføring stevne opprettelse og  rukket av sportdata 

5. 2 Møter med FLIS 

6. Tildeling av arrangement tilskudd 

 

  

 

 

 

 

Avslutning 
Seksjonen har i perioden fått gjort mye med å reetablere normal drift, men vi ser også et 

stort potensial i seksjonen til å få til mer. 

 

Særlig bør arbeide med å integrere idrettene MMA og Muay Thai i kampsportforbundet (og 

idrettsforbundet) nevnes. Disse idrettene har mange utøvere som ikke er medlemmer, og 

mange grupper /sentre som ikke er organisert som idrettslag. Her ligger et stort potensial for 

rekruttering. Lyktes man her vil seksjonen få økte inntekter, og muligheter for å øke 

aktivitetsnivået. Her finnes også muligens muligheter for samarbeid på tvers av idrettsgrener 

som det vil bli viktig å utforske i tiden framover. 
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Noe av det samme gjelder også for Aikido. Her finnes det også mange utøvere som ikke er 

medlemmer av forbundet, og grupper /klubber som ikke er registrerte idrettslags i 

forbundet. Styret har gjort en evaluering av situasjonen, og ting tyder på at arbeidet med 

Aikido-miljøene må gå over lengre tid. Perioden hvor omorganiseringsprosessen skapte 

ustabil drift av FLIS har dessverre skapt mye usikkerhet i Aikido-miljøene, og det gjør at det 

er vanskelig å oppnå resultater her den nærmeste tiden. Det beste vi kan gjøre er antagelig 

derfor å fokusere internt i den neste perioden. Hvis man neste periode klarer å gjenopprette 

en stabil drift av seksjonen, med et tydelig utbytte for de Aikido-klubbene som er 

medlemmer, så vil man etter den perioden på nytt kunne se på muligheten til å rekruttere 

flere av de som i dag står utenfor. 

 

Det er også viktig å gjøre mer for å bygge opp sterke og velfungerende komiteer for de 

enkelte idrettene. Komiteene er seksjonens viktigste tiltak for å sikre god drift, og 

kommunikasjon med klubbene. Det har blitt jobbet godt på komitee-nivå i året som har 

vært, men samtidig rapporteres det om at det er vanskelig å rekruttere folk til dette 

arbeidet. Mange av komiteene er mindre og mer sårbare enn ønsket, og mye av arbeidet 

ligger ofte på enkeltpersoner («ildsjeler»). 

 

Vi takker også alle ledere, instruktører og ressurspersoner som legger ned en enorm innsats i 

medlemsklubbene. Det er de som gjør alt mulig. Seksjonen har vært gjennom en vanskelig 

tid, og mange har lagt ned en ekstraordinær innsats. Nå som nedstengingen av samfunnet er 

over ser vi fram til økt aktivitet, og gleder oss til tiden som kommer. 

 

På vegne av seksjonsstyret  

Håkon Erikson  
Seksjonsleder 
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3. Avd.regnskap 2021 
 

 

Regnskap fleridrett       

        

  Noter 2021 2020 

        

        

INNTEKTER       

        

Tilskudd 51 -115 460 -363 983 

        

Andre inntekter 52 -149 925 -159 331 

        

SUM DRIFTSINNTEKTER   -265 385 -523 314 

        

KOSTNADER       

        

Andre kostnader 53 16 151 34 413 

        

Reisekostnader 54 7 709 0 

        

Tilskudd 55 85 778 172 067 

        

SUM DRIFTSKOSTNADER   109 638 206 480 

        

        

RESULTAT   -155 747 -316 834 

    

    
Disponeringer:    
Inngående balanse fra 2020  -316 834  
Resultat 2021  -155 747  
Ny egenkapital   -472 581  
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Notenes tallrekke fremkommer som fortsettelse fra totalregnskapet med balanse og øvrige 

avd./seksjoner som behandles på forbundstinget. 

Noter til regnskapet for fleridrett for 2021     

        

NOTE Tekst 2021 2020 

        

51 Rammetilskudd NIF -115 460 -193 655 

  Kompensasjon avlyst arrangement - Kendo EM* 0 -170 328 

    -115 460 -363 983 

        

52 
Medlemsinntekter (seksjonsavgifter samt andel 
forbundsavgift) -147 793 -148 433 

  Momskompensasjon -2 132 -8 698 

  Andre inntekter 0 -2 200 

    -149 925 -159 331 

        

53 Leie lokaler (lagerleie utstyr) 9 000 13 500 

  IT-kostnader (SportData) 4 462 0 

  Andre fremmedtjenester  2 689 5 000 

  Idrettsutstyr (treningsjakker til lag) 0 15 913 

   16 151 34 413 

        

54 Reise/repr. utgifter ved stevner, aktiviteter og møter  7 709 0 

        

55 Tilskudd til klubber 85 778 1 739 

  Tilskudd til Kendo EM* 0 170 328 

   85 778 172 067 
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6. Langtidsplan/-budsjett 
 

Sak 6.1 Langtidsplan 

Forbundsstyret fremlegger forslag til strategiplan. Planen bygger direkte på 

Idrettsforbundets strategiplaner «Idretten Vil» og «Idretten Skal», jf. 

https://www.idrettsforbundet.no/om-nif/idretten-vil-2019-2023/    

Virksomhetsidé, visjon og verdier samt innhold for øvrig videreføres uendret fra forrige langtidsplan. 

Se saksdokumentene til forbundstinget! 

 

Sak 6.2 Langtidsbudsjett 

Seksjonens rammebudsjett inngår i forbundets totale rammebudsjett som følger av 

saksdokumentene til forbundstinget.  

Rammebudsjett 2023 2024 

Inntekter     

Tilskudd -100 000 -105 000 

Andre inntekter -200 000 -205 000 

Sum driftsinntekter -300 000 -310 000 

Kostnader     

Andre kostnader 150 000 145 000 

Reisekostnader 55 000 55 000 

Tilskudd 210 000 200 000 

Sum driftskostnader 415 000 400 000 

Resultat 115 000 90 000 
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7. Valg 
 

7.1 Seksjonsstyre  
Valgkomiteens innstilling; 

Seksjonsleder   Håkon Erikson   OSI Kendo 

Nestleder   Steffen Brandsnes Wikan Bergen Aikido klubb 

Styremedlem   Jan Olav Bjørnes  Valhall Kampsportklubb 

Styremedlem   Tor Johan Nyvoll  Lier Kendoklubb 

Styremedlem   Gerth Scerri   Lauvåsen IF 

1. varamedlem  

2. varamedlem  

 

Innstillingen oppfyller ikke kravet om kjønnsbalanse.  

 

7.2 Representant til forbundsstyret 
Valgkomiteens innstilling;  Håkon Erikson    

 

7.3 Valgkomité 
Seksjonsstyrets innstilling  

Leder   Ken Rune Helland 

Medlem   

Medlem   

Varamedlem   

 

Oversikt over tillitsvalgte, ansatte og æresmedlemmer/hederstegn innehavere finnes 

bakerst i saksdokumentet for forbundstinget. 

 


