
Referat fra møte i FLIS,  
6.10.2009 kl 20.10 til 21.50 
På SAS hotellet Gardermoen 
 
Tilstede: 
Inger Wold, Kari Kolltveit, Tove Hermannsrud (FS), Tor Korneliussen, Bjørn Solberg 
(adm), Tron Furu, Johannes Ibel og Rune Ingebrigtsen 

 
Dagsorden 
 

1. Oppsummering av møte med president og administrasjonen 
Det kom frem at møtet kan ha vært positivt med hensyn å legge til rette for 
videre samarbeid opp mot FS. Men det var enighet om at det faglige 
samarbeidet med administrasjonen ikke har fungert spesielt i forhold til den 
retningen FLIS ønsker å gå når det gjelder wushu. 
 
Flis ønsker å ta opp i neste møte bruk av den faglig kompetanse seksjonen 
besitter i forhold til det arbeidet forbundet gjør i toppidrett. Tron tar på seg å 
lage et utkast til skriv om faglighet innen FLIS. 

2. Dommerkomitee for wushu:  
Sverre Helge Bolstad ønsker å tre ut av denne komiteen inntil videre. Rune 
går inn i stedet for. 

3. Melding til klubbene om at de kan søke midler 
Tor forfatter utkast til et brev til klubbene om mulighetene de har for å søke 
midler. Brevet drøftes med Rune før det sendes ut. 

4. Komité for japanske disipliner.  
Magnus Rygh går inn og støtter arbeidet her. 

5. NM wushu:  
Det var enighet om at stevnet kan utlyses som for fullkontakt. Men deltakelsen 
i fullkontakt skal kvalitetssikres av wushu komiteen mht bakgrunn og antall.. 

6. Utstyrssak: BSI Wushu har fått trukket 12000 i støtte pga av beskyldninger 
om ansvar for at utstyr som tilhører forbundet er blitt borte. FLIS foreslår at 
med mindre administrasjonen vil redegjøre skriftlig for saken, skal støtten 
utbetales omgående. Oppsummert i korthet mener FLIS at det er kjøper som 
har ansvar for oppbevaring og utlån av utstyr med mindre det foreligger avtale 
om noe annet, og at derfor kan BSI ikke holdes ansvarlig. 

7. Aktivitetsliste:  
Det skal lages en termin/aktivitetsliste for alle klubbene i FLIS, noe vi mener 
kan være positivt for synlighet og fordeling av midler til klubbene. Inger tar 
ansvar for å forfatte et brev som sendes ut til alle klubbene.  

8. Støtte til klubbene 
Tidligere vedtak om fordeling av midler står ved lag og meddeles 
administrasjonen på nytt. 


