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PROTOKOLL  
SEKSJONSMØTE FLERIDRETT M/VALG PÅ AGENDA 
 
 
Sted:  Idrettens Hus, Ullevål Stadion, Sognsveien 75 L, 0855 OSLO 
Dato:  18.09.2004 
 
Deltagere: 
   Rune Ingebrigtsen  Tai-Chi-Chuan-Tromsø  Tidligere valgt leder 
        
    Jørgen Nyhus   Grenland Aikido 
   Tron Furu   Kristiania Kenjutsu Klubb 
   Merete Herman  OSI Capoeira 
   Audun Aspevoll   OSI Capoeira 
   Agnes Folkestad   Oslo Capoeira Klubb 
   Fredrik Birkman   Oslo Capoeira Klubb 
   Tina Kryhlmann   Oslo Capoeira Klubb 
   John Johannessen   Oslo Krav Maga Klubb 
   Klaus Steinsland Myrseth Oslo Kungfu Klubb 
   Cecilie Steinsland Myrseth Oslo Kungfi Klubb 
   Pål J. Hansen    Oslo Kungfu Klubb 
   Johny Brenna    Romerike Kampsport Klubb 
   Sigfus Svenson   Sunyata Aikidi Dojo 
   Johannes Ibel    Oslo Kyudo Klubb 
   
  Dorrith Baker   Administrasjonssjef i Kampsport Region Øst (KRØ) 
 
 
  ÅPNING 
    Møtet ble åpnet av leder for Fleridrettsseksjonen i NKF, Rune Ingebrigtsen, 
   som ønsket velkommen og fortalte litt om seksjonens mål. 
     
   President i NKF, Trond Berg gav innspill til møtedeltagerne. Han fortalte  
   at det per dato er litt over 22.000 medlemmer totalt i NKF, og at han gledet seg  
   til å lære idrettene under fleridrett å kjenne. President Trond Berg ønsket lykke  
    til, og avsluttet med ønsker om samarbeid og gjensidig kontakt.  
    
Sak 1)    GODKJENNE FRAMØTTE REPRESENTANTER 
    Totalt 10 klubber fikk godkjent 13 stemmeberettigede representanter. 
    I tillegg stilte tre representanter som observatører m/tale- og forslagsrett. 
 
Sak 2)   GODKJENNE INNKALLING, SAKSLISTE OG FORETNINGSORDEN  
    Innkalling enstemmig godkjent. 
   Saksliste enstemmig godkjent. 
    Foretningsorden enstemmig godkjent. 
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Sak 3)   VELGE DIRIGENT, SEKRETÆR OG TO REPRESENTANTER TIL Å  
    UNDERSKRIVE PROTOKOLL. 
    Rune Ingebrigtsen ble foreslått og enstemmig valgt som dirigent. 
   Dorrith Baker ble foreslått og enstemmig valgt som sekretær. 
    Agnes Folkestad og Tron Furu ble foreslått og enstemmig valgt å underskrive protokoll. 
 
Sak 4)   Da det ikke var kommet inn forslag og saker til behandling, åpnet møtet for 
   meningsutveksling og info fra/om de forskjellige representanter og deres idretter. 
   Fornuftig fordeling mellom bredde (ikke konkurrerende aktivitet) og konkurranseidrett 
   var et bredt ønske, sammen med ønsker om samarbeid og god info fra fleridrettsseksjonen. 
 
   Hver av de tilstedeværende klubber tok i mot utfordringen å sette ned en kort orientering om  
    sine idretter som de sender til Rune Ingebrigtsen. 
    
   Utfordringen blir også sendt de klubber som ikke var tilstede på møtet. 
    
Sak 5)   FASTSETTE KONTINGENTER OG AVGIFTER 
   Det forelå ett forslag om kontingent til fleridrettsseksjonen på kr. 25,00 per medlem.  
   Etter en kort meningsutveksling ble medlemskontingenten: 
   Vedtatt enstemmig å være kr. 25,00 per medlem fra 01.01.2005.   
 
Sak 6)   BUDSJETT 
   Da det ikke forelå noe budsjettforslag, fikk det nye styret fullmakt til å sette opp et  
    arbeidsbudsjett for inneværende periode. Dette skal ta hensyn til innspill fra frammøtte  
   representanter, og gi et grunnlag for styrets budsjettforslag som legges fram på  
   fleridrettsseksjons møte under neste NKF ting – våren 2006. 
   Vedtak om fullmakt var enstemmig. 
 
   Alle medlemsklubber med tilhørighet i fleridrettsseksjonen anmodes om å meldeinn sine  
   planer/tiltak/ønsker som muligens kan/bør komme med i budsjett 2005/2006 – innen  
   01.11.2004 (dato er korrigert).  
 
Sak 7)   VALG. 
    Valgkomiteens forslag åpnet for ny vurdering, da NIFs lov om kjønnsfordeling ikke var  
    tatt hensyn til. I tillegg var to av kandidatene ikke forespurt, og den ene kvinnen som var  
    foreslått av valgkomiteen kunne ikke stille. Loven sier at i styrer med flere enn tre  
   representanter skal det være minst to av hvert kjønn. 
   Møtet valgte å legge inn en pause, mens det ble satt opp to nye forslag etter innspill fra  
    representantene. 
    Oslo Capoeira Klubb foreslo en kvinnelig representant fra sin klubb. Hun ønsket å gå inn  
    under forutsetning av at hun kan gå ut av KRØs styre og få et varamedlem inn som  
   stedfortreder. 
   Oslo Kungfu Klubb foreslå også en kvinnelig representant fra Kongsberg Kungfu Klubb: 
   Flere foreslo en mannlig representant fra Kristiania Kenjutsu Klubb. 
 
   Forslag to ble: 
   Vedtatt av 12 stemmeberettigede representanter.  
   I representant avholdt seg fra å stemme. 
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 Seksjonsstyre FLERIDRETT: 
   Leder:   (ikke på valg)   Rune Ingebrigtsen Taichichuan Tromsø 
   Nestleder:      Johannes Ibel  Oslo Kyodo Klubb 
   Styremedlemmer:     Tora K. Frudelund Kongsberg Kungfu Klubb 
         Marit Halsvik  Oslo Capoeira Klubb 
         Tron Furu  Kristiania Kenjutsu 
   Varamedlemmer:    Pål Hansen  Oslo Kungfu Klubb 
         John Johannessen Oslo Krav Maga Klubb 
 
Valgkomite  Leder:       Ivan Tzachev  Taichichuan Trømsø 
   Medlemmer:      Richard Hayes Kristiania Kampsport 
         Merete Herman OSI Capoeira 
   Varamedlem:      Ragnar Kjeldsen Taichichuan Trømsø 
 
AVSLUTNING 
 
   Rune Ingebrigtsen takket for et godt møte, og sa at han så fram til det videre arbeid i  
   kommende periode.  
 
   Han oppfordret alle til å ta kontakt med ham og de andre i styret, samt å fortelle til andre  
    som ikke var representert på møtet om planer, ønsker og mål som ble framsatt på møtet. 
     
 
 
 
   Oslo:    .    .2004     Oslo:    .    .2004 
 
 
 
      _____________________________  ____________________________ 
    Agnes Folkestad    Tron Furu 


