Referat: Årsmøte NAF
Brandbu, 05-07-2015

Sak 1: De frammøtte representantene fra medlemsklubbene, styret og teknisk komité ble
godkjent.
Det var i alt 31 stemmeberettigede tilstede.
Sak 2: Innkalling, saksliste og forretningsorden ble godkjent.
Sak 3: Årsmøtet valgte følgende frammøtte som møteleder, referent, tellekorps og til å
underskrive protokoll:
John Øyvind Albertsen (Møteleder
Jone D. Johansen
(Referent)
Torgeir Hoffman
(Tellekorps)
Ingrid Fjellstad
(Tellekorps)
Hans O. Martinsen
(Protokollunderskriver)
Jacqueline von Arb
(Protokollunderskriver)
Sak 4: Årsberetning NAF og TK
Årsberetningene høst 2014 – vår 2015 for styret i NAF og teknisk komité ble godkjent.
All kontakt med Hombu Dojo skal inkludere TK.
Sak 5: Regnskap
Revidert regnskap for 2014 ble godkjent. Kai-Harry Hansen og Helle Buvik stilte til gjenvalg
som revisorer.
Det er usikkert hva den nye regnskapsloven sier i forhold til hvor mange revisorer loven
pålegger. Årsmøtet og styret synes likevel det er ryddig å fortsette med to.

Sak 6: Budsjett
Budsjett for høst 2015/vår 2016 ble godkjent med følgende endringer
Post
STYRET-møter, reiser og div
Aikido.no, Webutvikling
Underskuddsgaranti
Aikido bok
Profilering (flyers, gensere, t-sjorter etc.)

Budsjett, utgifter
40 000 NOK
30 000 NOK
10 000 NOK
30 000 NOK
30 000 NOK

Sum driftskostnader
Sum driftsinntekter

304 800 NOK
244 500 NOK

Sum total

-60 300 NOK

Det framkom følgene kommentarer og ønsker fra deltagere:
TK instruksjon:
Klubbene oppfordres til å bruke mer av trenerressursene vi har i Norge i forbindelse med
seminarer.
Forslag til styret:
Styret oppfordres til å sende ut et budsjettforslag til medlemsklubbene tidlig på nyåret, slik
at klubbene har anledning til å komme med forslag til budsjett innen (siste frist) 15/4. På den
måten kan styret få implementert eventuelle forslag i budsjettet innen utsendelse av
årsmøtepapirene. Unødvendig mye av tiden på årsmøtet bruker vi på å gå igjennom
budsjettet i stedet for å prioritere tiden til andre viktige saker.
Informasjon fra TK: En tidligere rutine gjenopptas: En representant fra TK skal alltid være
med på styremøter heretter. Dimitris vil heretter motta innkalling og møterett til
styremøter.
Forslag fra TK: Invitere 1-2 instruktører fra hver klubb + TK for å samles hvert år i 1. mai
helgen for å dele erfaringer slik vi kan få til et nærmere samarbeide, komme med input,
forslag for fremtiden for å forbedre og utvide Aikido i Norge.
F.eks. møtes til en middag 30/4 og fortsette den 1. mai med 1 trening pluss videre møte
utover dagen. Dette vil ikke få noen budsjettendring for 2015. Stor enighet om dette. Det
kom også inn forslag om å ha et førstehjelpskurs på samlingen med instruktører.
TKs leder minnet om viktigheten av å få lagt fram forslag om 2 års budsjetter neste år slik at
vi er klar for en større satsning og utlegg til NAFs 40 års-jubileum i 2017.

