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Dagsorden
(IFLG Vedtektene §6 - Arsmotet)
1.

Godkienning av de fremm01te representantene.
Del ble registrert representanter fra hver fremmotte medlemsklubb, se vedlegg 1.
Styremedlemmer, medlemmer av Teknisk komite og medlemsklubbenes
representanter ble enstemmig godkjent som stemmeberettigede. Total! var del 24
stemmer, ink! B.E. Olsen som ankom lift sent etter a ha hentet Senseipa flyplassen.
Del ble bemerket at Reimeikan Tromso ikke har betalt varens medlemsavgifter.
Del ble dessuten bemerket at kun 3 klubber har sendt inn medlemslister mednavn
og gradpa sine medlemmer i henhold til betalt avgift, dette ma skjerpes inn.
NAF skal vite hvem som er medlemmer iforbundet.
Del ble kommentert at rutinen med innsending av medlemslister ikke er kjent. Del
ble papekt avflere at NAF ikke harfulgt opp dette tilstrekkelig og at
informasjonen ikke ligger ute left tilgjengelig.
Arsmetepapirene viser i ar ikke antall enkeltmedlemmer i NAF utertfor klubbene.

2.

Godkienning av innkalling. saksliste og forretningsorden.
Sakslisten er salt opp i henhold til retningslinjer gitt i §6 i vedtektene.
Forretningsorden i henhold til §6 i vedtektene.
Del ble bemerket fra flere hold at innkalling, saksliste og forretningsorden ble
sendt ut alt for sent, 3 dagerfer arsmetet i stedetfor 3 ukefor. Noen klubber
hadde slett ikkefatt den, andrefikk etfor start format til a lastes ned. Refer at fra
siste styremote ble ogsa etterlyst av en klubbrepresentant.
Del blepoengtert at klubbene her vtxre noyere med a oppdatere NAF styret med
sine nye klubbstyrerepresentanter nar klubbstyrene har utskiftninger. NAF styrets
sekretcsr kan ogsa sjekke sine lister og oppdatere kontaktpersoner i henhold til de
klubbstyrerepresentanter som kontakter dem gjennom aret. Enstemmig godkjent
med de ovenstaende bemerkninger.

3.

Vale av mateleder. referent, tellekorps og to personer til a underskrive protokollen.
John 0yvind Albertsen ble enstemmig godkjent som mateleder. Mona Brude ble
enstemmig godkjent som referent. Kristin Kristensen og Pavel Kottcheida ble
enstemmig godkjent som tellekorps.
Kamilla Lundhaug og Torgeir Hoffmann ble enstemmig godkjent til a underskrive
protokollen.

4.

Behandle Stvrets arsberetning. Teknisk komites arsberetning. graderingsoversikt og
oversikt over dangraderte i NAF.

Styrets og Teknisk komites arsberetninger for perioden host 2010 og var 2011 ble
enstemmig godkjent. Det ble kommenterl at noen klubber ikke var informert om
den nevnte filmingen av instmksjons- og graderingsvideoer som harfunnel sted
flere helger i vares. Leder informerte at dette var en styre / TKbeslutning som
tidligere er sendi ut til klubbene i et metereferat. Leder hadde ogsa oppfordret
redaksjonen til a skrive om filmingen uten at dette ble gjort. Det blefremsatt
onske om a fa mulighet til a fa resultatet ogsa pa DVDer til klubbibiiotek.
Det ble en diskusjon rundt nettsidene tilforbundet, defungerer ikke optimalt. Flere
meldte ogsa om vanskeligheter meda nd ogfa svarfra redaksjonen. Mulige
I0sninger for ny weblesning og hotel! ble diskittert. Det ma der bli star nok
kapasitet for full webbasert britk av filmklippene pa den mate de er tenkt lagt ut.
TK v/leder informerte om at han har lagt inn et onske has Doshu om a fa Waka
sensei hit til landet en gang for NAFs neste store jubileumsleir (40 or) i 2017.
5. Behandling av revidert regnskap og valg av revisor.
Det ble kommentert at balansen ma settes opp etter vanlig praksis. Eiendeler bor
ogsafremga/nevnes i regnskapet sd som mattene og Doshu bildene, som alle er
lagretpa Brandbu. De nylig innkjepte bager og teskjorter ble ogsa nevnt, men
leder opplyste at disse nettopp var innkjspt.
Regnskapet for forbundsaret 2010-2011 ble deretter enstemmig godkjent.
Kai-Harry Hansen varforeslatt valgt som revisor for perioden 2011-2013.
Vedkommende var imidlertid ikke til stede og hans fremsatte onske om betalingfor
vervet som revisor ble ikke godkjent, mange uttalte seg imot dette. Enflaske vin
bleforeslatt og enstemmig godkjent som betaling, noe som er vanlig praksis i
styret. NAF gnsker afortsette som en dugnadsbasert organisasjon hvor tillitsverv
innehaspafrivillig basis uten honorarer.
Arsmotet ga styret myndighet pa vegne av drsmgtet til a utnevne en revisor pa et
senere tidspunkt. Ingen av defremmotte stilts.

6.

Behandling av budsjett for regnskapsaret 2011.
Budsjettet for forbundsaret 2010-2011 ble enstemmig godkjent med disse rettelser:
Underskuddsgarantien blejustert opp til 10000. Profilering blejustert opp til
30000 for a ha nok til ny nettside inkludert deplanlagte "videosnuttene ". Det ble
applyst at dette budsjettet er etplanlagt underskuddsbudsjett p.g.a. filmingen og ny
nettside. Videosnuttene skal vcere gratis tilgjengelige via hjemmeside.
Dersom NAF evt. ifremtiden beslutter a lage en smart-phone-applikasjon, ble del
fremmet etforslag og deretter enstemmig vedtatt at del da skal kreves en Uten sum
for denne/disse.

7.

Innkomne saker
Opptak av nye medlemsklubber:
BSI Aikido
Fredrikstad Aikidoklubb

Begge klubbene, BSIAikido og FredrikstadAikidoklubb ble enstemmig vedtatt tatt
opp som medlemsklubber i NAFfra og medll.juli 2011 forutsatt at
klubbkontingentene i henhold til gjeldende sats blir innbetalt.

Valg av stvre for kommende periode.
Styrets sammensetning siden forrige forbundsting har vaert:
Verv
Styreleder:
Sekretaer:
Kasserer:
Sommerleiransvarlig:
Klubbkontakt

Tillitsvalgt
John 0yvind Albertsen
Tor Magnus Nortun
Eiulf Ringstad
Kjetil Hatlebrekke

1. vara
2. vara
3. vara

Asbj0rn Oskal
Harriet Lundberg
Mona Brude

Kim Andre Tinderholt

Klubbtilherighet
Brattum IL-Aikido
NTNUI Aikido
TSI Aikido
Fudoshinkan
Hadeland
Haugesund
Aikidoklubb
TSI Aikido
TSI Aikido
Tenshinkan
Aikidoklubb

Periode
2009-2011
2010-2012
2009-2011
2010-2012
2010-2012
2009-201 1
2009-2011
2010-2012

Kandidater velges for periodene:
Styreleder
2011-2013
2011-2013
Kasserer
2011-2013
1. vara
2011-2013
2. vara

Alle 4 kandidaterpa valg i styret stiltefor en nyperiode.
Ingen tilstedevcerende pa arsm0tet stilts til valg.
Styrets sammensetning for neste periode ble enstemmig vedtatt under ett.
Styret ser da slik utfor aret 2011-2012:
Verv
Styreleder:
SekretEer:
Kasserer:
Sommerleiransvarlig:
Klubbkontakt

Tillitsvalgt
John 0yvind Albertsen
Tor Magnus Nortun
Eiulf Ringstad
Kj'etil Hatlebrekke

1. vara
2. vara
3. vara

Asbjern Oskal
Harriet Lundberg
Mona Brude

Kim Andre Tinderholt

Klubbtilherighet
Brattum IL-Aikido
NTNUI Aikido
TSI Aikido
Fudoshinkan
Hadeland
Haugesund
Aikidoklubb
TSI Aikido
TSI Aikido
Tenshinkan
Aikidoklubb

Periode
2011-2013
2010-2012
2011-2013
2010-2012
2010-2012
2011-2013
2011-2013
2010-2012

9.

Fastsettelse av kontingenter og avgifter.
Medlemskontingent per medlem per halvar er kr 50.
KJubbkontingent for klubber med mindre enn 20 medlemmer er kr 300 per ar.
Klubbkontingent for klubber med mer enn 20 medlemmer er kr 500 per ar.
Graderingsavgifter:
6.-4.kyuNOK200
3.-l.kyuNOK250
Det ble kommentert at dettepunktet inneholder kostnader sompavirker budsjettet
og ma derfor alliid behandles F0R /UNDER blldsjettbehandlingen og ikke etter.
En fell ble kommentert i teksten, (kr 50 pr halvar, na rettet opp).
Arsmotet vedtok enstemmig at kontingentene forblir uendret for forbundsaret
2011-2012.

10. Behandling av arsmeldinger fra medlemsklubbene.
Medlemsklubbenes arsmeldinger tas til etterretning.
NAF styret skal sende ut en henstilling til alle klubbene om a oppdatere listen over
daneraderte i henhold til faktiske forhold i de respektive NAF klubber og sende
tilbake til NAF.
Det ble ogsa i ar kommentert at listen innehar mange feiloppforinger, folk som har
sluttet a Irene for flere ar siden, flyttet eller byttet klubbforflere ar siden.

Oslo 24. juli 2011

Mona Brude
Referent

Protokollunderskrivere:

KanyHa Lundhaug

Torgeir Hoffmann

Vedlegg 1

Medlemsmasse og delegater til arsmotet i NAF
Ant.
Medl.

Ant.
Repr.

Bergen Aikidoklubb

50

3

Motte representanter
Erlend Ketilson Stuve og Kjartan
Refvik

Br0ttum-Aikidogruppa

21

2

John 0. Albertsen

1

Fudoshinkan Hamar Aikido

60

3
med
Hamar

Marte Hagensen

1

nedlagt
Roman Vesely, Paul Haug og
Bjarnar IMilsson

3

Gruppe

Fudoshinkan Hadeland Aikido

samlet

Grenland Aikido
Harstad Aikidokljbb
Hajgesund Aikidoklubb
Hitra Aikidoklubb

Mett
Ant.

2

31

3

15
Ikke
beta It

2
Ikke
betalt

Leif ArneLarsen

1

Marius Haugen og Hakon Fyhn

2

Inderay Aikidoklubb

Passiv?

NTNUI Aikido (Trondheim)

35
Ikke
oppgitt

3

20
Ikke
beta It

2
Ikke
betalt

Sentrum Aikido (Oslo)

22

2

Shosinkan, B0 Aikido

6

1

Stavanger JuShinKan Aikido

28

2

Tenshinkan Aikidoklubb (Oslo)

79

4

Inger Fjermeros, Astrid Omberg,
Peter Davami, Lars Lomell

4

Trondheim Aikidoklubb

17

2

Audun Moa og Eirik van Ritt

2

Osi Aikido (Oslo)
Oslo Aikido kljbb
Reimeikan Dojo (Tromso)

Torgeir Hoffmann

UMBI Aikido AS

1
0

Kamilla Lundhaug og Erlend Hove
Lillebo

2
0
0

nedlagt

NAF Styret

5

5

Teknisk komite

7

7

John 0yvind Albertsen (leder)
og Mona Brude (3. vara)
Bj0rn Eirik Olsen, Birger
S0rensen, Lars Lomell

2
3

