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FLIS Protokoll 1. møte 2.-3.09 2022 
 
Fleridrettsseksjonen 
  
Tidspunkt: Fredag 02. september kl. 17:00-20:00 og lør 3. sept kl 10:00-13:00 

Sted: Ullevål Stadion 
 

Innkalt: 
 

 

Observatører: 

  

  

  

 

Meldt forfall: 

Nestleder Steffen Wikan (Aikido) 

Styremedlem Gerth Sterri (WuShu) 

 

Fra administrasjonen/referent: 
Rådgiver Organisasjon og utvikling  Kathrine Strand Hammond 

 

Seksjonsleder Håkon Erikson (Kendo) 

Nestleder Steffen Wikan (Aikido) 

Styremedlem Silje Wahl (MMA) 

Styremedlem Alice Powell (Kendo) 

Styremedlem Gerth Sterri (WuShu) 

Varamedlem Henning Svendsen (MMA) 
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Fredag    
FLIS 
01/22 

17:15 HE Godkjenning av innkalling og saksliste, samt behandle 
styrets habilitet og saker til eventuelt 
 
Møtet er varslet via e-post.  

 
Habilitetsvurdering; 

• 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 FLIS 01/22: 
Innkalling og saksliste godkjennes.  

FLIS 
02/22 

17:30 HE Konstituering av nytt styre etter Tinget  
 
Til orientering: 
 

• Gjennomgang av valgresultatet 

• Rutiner rundt invitasjon av observatører 

• Avtale bruk av kommunikasjonskanaler for styret 

• Møteplan for året 

Vedtak FLIS 02/22: 
Styret tar orienteringen til etterretning. 
 
 

FLIS 
03/22 

18:30 HE Budsjett og økonomi for perioden  
 
Til orientering:  
 

• Gjennomgang av budsjett 

• Gjennomgang og forklaring av «pris-matrise» 

• Planlegging av budsjettprosess til budsjettet for 2023 

Vedtak FLIS 03/22: 
Styret tar orienteringen til etterretning. 
 
 

FLIS 
04/22 

19:00 HE Oppnevning av komiteer 
 
Til orientering:  
 

• Det mangler ennå kandidater til komiteer 
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Vedtak FLIS 04/22: 
Styret tar orienteringen til etterretning, og fordeler 
rekruttering til de åpne plassene slik det er hensiktsmessig ift 
grentilknytning. 
 
 

FLIS 
05/22 

19:20 HE Gjennomgang av langtidsplanen 
 
Til orientering: 
 

• Litt om arbeidet som er gjort til nå 

• Legge planer for styrets arbeid for den neste 2-års 

perioden 

 
Vedtak FLIS 05/22: 
Styret tar orienteringen til etterretning. Innføringen i og 
arbeidet med langtidsplanen tas opp igjen på neste 
styremøte. 
 
 

Lørdag 10:00 KSH/adm Workshop for det nye FLIS-styret 
 

• Tillitsvalgt; hva betyr det? 

• Ditt første styremøte – og de neste steg 

• Hvem velger du å være i rollen? 

• Dine styrker – og de andre sine 

• «Peace(of)cake» 

• Visjon – virksomhetside – verdier 

• Lage en verdimatrise? 

    
 12:30  Møtet slutt.  

 
Neste møte finner sted på Teams 10.10.22 kl 20:15-22:00 
(Endret fra 03.10.22, grunnet avvikling av høstferie i uke 40) 
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