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REFERAT – STYREMØTE  
AVD. FLIS  – NR. 6 –  ÅR 2008/2010 

 

 

STED: Telefonmøte/internettmøte 

DATO/ÅR: Tirsdag 18. mai 2010 kl. 20.30 – 21.00 

 

Tilstede; Johannes, Kari, Inger, og Rune   

Meldt forfall; Tor  

   

   

 

FLIS SAK 1  GODKJENNE SAKSLISTE  
   Saksliste og dagsorden ble godkjent. 

 

FLIS SAK 2  ØKONOMI - Budsjett for 2010 - revisjon.  Budsjettforslag for 2011 og 2012. 

 

Rune orienterte om det reviderte budsjettet og budsjettforslagene for 2011 og 

2012. 

 

Det ble spesielt diskutert bruk av post 3 midler til regionale wushu stevner og 

avsetting av egne FLIS midler høsten 2010 og våren 2011 til breddesatsing 

innen sanshou i samarbeid med Konfutse instituttet. 

 

Det var enighet om at budsjettene er i samsvar med gjeldene prioriteringer fra 

FLIS-styret.  Budsjettene ble tiltrådt av FLIS-styret. 

   

FLIS SAK 3  AVTALE MED KONFUTSE INSTITUTTET 

Utkast til avtale Konfutse instituttet forelå ikke. 

 

Etter en kort diskusjon var en enig om å overlate utforming av avtale med 

Konfutse instituttet til det nye FLIS-styret.  

 

Rune inhabil.  

 

FLIS SAK 4 INTERNASJONAL TILKNYTNING FOR AIKIDO, KYUDO, KENDO 

OG ANDRE FLIS DISIPLINER 

"Spørsmål fra generalsekretæren har vært grundig drøftet av FLIS-styret. 

Når det gjelder kendo, så er de nødvendige prosessene på nasjonalt og 

internasjonalt nivå i gang, selv om det av formelle årsaker kommer til å ta noe 

tid før det Europeiske Kendoforbundet kan ta opp NKF som medlem. 

Styret kom dog til at NKF bør avvente med å søke internasjonal tilknytning for 

aikido og kyudo på kort sikt. Det vil etter styrets vurdering lett kunne føre til 

ytterligere vanskelig situasjon mellom grupperingene innen aikido og kyudo.  

Det bør arbeides langsiktig med en løsning for de to disiplinene gjennom 

Budoutvalget som evtl kan utvides til dette formålet. 

 

Når det gjelder kendo, se også sak 5." 

 

FLIS SAK 5  VIDERE ARBEID MED KENDO SOM KONKURRANSEIDRETT 
FLIS styret konstaterte at det har gått tregt med kendo sin inntreden i NKF. 

Styret ser at det kan være flere årsaker til det ut over det FLIS kan påvirke.  
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Etter en del diskusjon var FLIS styret enig om å anmode kendoklubbene om å 

fremme forslag til en representativ kandidat fra kendo til FLIS styret ved 

forestående ting.   

 

FLIS SAK 6  FORDELING AV WUSHU UTSTYR  

Rune orienterte om arbeidet så langt og kunne fortelle at han ikke 

har møtt en spesiell stor interesse fra klubbene. Han opplyste at 

han har hatt kontakt med følgende klubber om utstyr:  

Oslo wushu klubb, Oslo kung fu klubb (NM), OSI kung fu, 

Bergen wushuklubb, BSI wushuklubb, Bodø taijiklubb, 

Løvstakken wushuklubb, Hylkje wushuklubb og Øygarden 

wushuklubb. FLIS styret vedtok at disse klubbene får det som er 

igjen av utstyr etter utdelinga under NM etter ”first come, first 

serve” prinsippet.   

Sanshou utstyr avsettes til breddesatsing.   

 

FLIS SAK 7 FORSLAG FRÅ FLAKTVEIT KAMPSPORTKLUBB OM 

VEDTAK PÅ FLIS TINGET  

Skriv frå Flaktveit kampsportklubb ble drøftet og en var enig om 

følgende vedtak: 

”FLIS styret er av den oppfatning at det har vært satset for mye 

på wushu som konkurransegren og toppidrett i Norge sett i 

forhold til antall klubber, deltakere på stevner samt internasjonale 

resultater. Skal wushu ha en positiv utvikling i årene som 

kommer vil det kreve planmessig satsing på kompetanse og 

breddetiltak samt klubbutvikling.  

FLIS er enig i at det må arbeides for å forbedre gjennomføring av 

wushu stevner. Dette arbeidet må i all hovedsak gjennomføres i 

wushu dommer komité og wushu arrangement/stevnekomité.  

Det vises her til at Flaktveit kampsportklubb har hatt medlemmer 

i begge disse komiteene. Videre vises det til at FLIS har ikke 

mottatt et eneste vedtak fra de nevnte komiteene i perioden.  

Med utgangspunkt i dagens situasjon for wushu som 

konkurranseidrett, anser FLIS de foreslåtte tiltakene som 

overdimensjonerte og utgiftsdrivende. FLIS oppfordrer til at de 

organ som er allerede er opprettet for å organisere wushu 

konkurranser tas i bruk og at de ulike aktørene i miljøet satser på 

bedre kommunikasjon seg imellom.” 

 

FLIS SAK 8  EVENTUELT  

   Ingen saker ble tatt opp. 

 

 

 

Rune Ingebrigtsen 

Leder FLIS  


