Referat Årsmøte 2019 , Brandbu 07. 07.2019

Norges Aikidoforbund
1. Godkjenne fremmøtte representanter
17 klubbrepresentanter, 5 representanter fra styret og 4 representanter fra TK.
-

Totalt 26 stemmeberettigede.

Flere observatører tilstede uten stemmerett.
Vedtak: Styremedlemmer, medlemmer av teknisk komite og medlemsklubbenes representanter
godkjennes.
2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden
Sakslisten er satt opp i henhold til retningslinjer gitt i §6 i vedtektene.
Forretningsorden i henhold til §6 i vedtektene.
Noen feil ble påpekt av Jacqueline von Arb i epost til styreleder. Noen feil ble rettet før
generalforsamlingen, og gjenstående feil (medlemstall & klubbstatus for Kristiansand Aikidoklubb og
Stavanger JuShinKan Aikido) ble rettet på møtet.
Vedtak: Innkalling, saksliste og forretningsorden godkjennes etter rettelsene.
3. Velge møteleder, referent, tellekorps/kontrollkomite samt to personer til å underskrive
protokollen.
Vedtak: Hans Olai Martinsen godkjennes som møteleder og Elisabeth Kallinen godkjennes som
referent. Marianne Heir og Kjetil Larsen Peschiera godkjennes som tellekorps. Marianne Heir og Kjetil
Larsen Peschiera ble godkjent til å underskrive protokollen. Den sendes på mail og signeres digitalt.
4. Behandle årsberetning fra styret og teknisk komite
Ida Lagos Andersen informerer om NAFs arbeid det siste året. Årsmøtet ønsker å forsikre seg om at
styrets medlemmer har møtt jevnlig, noe styret kan bekrefte. TK informerer om 01. Mai møtet med
fokus på trenerutdanning i NAF. Mona etterspør referat fra møtet, Ida og Lars følger opp. Styrets og
TKs arbeid er oppsummert i innkallingen.
Det diskuteres videre rundt levering av klubb-årsberetningen. Mange klubber leverer årsmeldinger pr
kalenderår for å spare dobbeltarbeid i forhold til det som må leveres til Idrettskretsene, mens andre
klubber, styret og TK leverer etter forbundsår (juli til juli).
Vedtak: Styrets og Teknisk komites årsberetninger for perioden høst 2018 og vår 2019 godkjennes.
Styret skal vurdere om også resten av klubbene, styret og TK skal levere årsrapport etter kalenderår,
evt. med et tillleggskriv for perioden januar-juli for alle.
5. Behandle revidert regnskap og velge/tilsette revisor

Ida informerer om regnskapet. Sommerleir gikk med overskudd i 2018 med en økning fra 2017, noe
av økningen skyldes endring av satsene. Omtrent like mange deltagere som tidligere. Det har vært en
større refusjon av vedlegg fra tidligere styreleder, til sammen ca. 50 000,- Dette er utlegg for flere år
tidligere som først kom med på 2018. Styret påpeker at det i 2017 var et ønske fra årsmøtet om at
NAF skulle gå i overskudd. Fokuset til styret har vært å imøtekomme dette, og styret har klart å få et
sunt overskudd.
Årsmøtet lurer på hvorfor instruktørsamlingen ble dyrere enn før og styret informerer om at
differansen er tidligere utlegg som egentlig ikke gjaldt 2018. Beløpet ble 12000,- større uten at det
var vesentlige endringer i selve arrangementet. Styret følger opp dette videre.
Teknisk komite påpeker at tallene for Dan-graderingene er for lave. Styret skal sjekke dette med
kasserer som ikke var tilstede på årsmøtet.
Revisjonsrapport: Årsmøtet ønsker svar på hva styret har gjort med anbefalingen om å gå igjennom
rutinene for regnskapet til sommerleiren. Styret informerer om at revisjonen kom rett før årsmøtet
og at det kommer noe etterarbeid. Det kommer bl.a. ny kasserer, med håp om at denne fører
fornuftig regnskap. Vi har også hatt god dialog om et bedre regnskapssystem for sommerleiren og
det er prøvd å innføre nye rutiner. Styret anser anbefalingen om gjennomgang av rutinene for
gjennomført.
Revisor: Styret foreslår at den av de som ikke blir valgt til kasserer ønsker stille som revisor. To
stykker til valg, håpet er at den som ikke får vervet stiller som revisor. Jacqueline stiller som revisor
dersom hun ikke blir valgt til kasserer. Harriet Lundberg foreslås som revisor, styret supplerer seg
selv om hun ikke ønsker.
Vedtak: Regnskapet for forbundsåret 2018 Godkjennes. Styret undersøker utgiftsbeløpet i post for
instruktørsamling, samt tallene for dangraderinger. Harriet Lundberg spørres om å stille som revisor.
Styret er bemyndiget til å finne ny revisor dersom Harriet takker nei.
6. Behandling av budsjett
Teknisk komite forteller om store svingninger i sitt bruk av penger og nevner at Suganuma har 50 års
jubileum neste år. TK bør stille med to representanter. Det diskuteres videre rundt dette og det
legges frem forslag om å stemme for en økning av posten til Teknisk komite.
Vedtak: Budsjettet godkjennes med endring om å øke utgiftene til Teknisk komite med kr. 10 000,7. Innkommende saker
Ingen innkommende saker.
8. Valg av styre for kommende periode
Følgende verv er opp til valg for perioden 2019-2021: Styreleder, Styremedlem/Kasserer, 1. vara og
2. vara.
Innstilling fra valgkomite og fra styret var lik:
Styreleder: Ida Lagos Andersen. Styremedlem/Kasserer: Jacqueline Von Arb eller Harriet Lundberg.
1. Vara Julie Spro, 2. Vara: Elisabeth Kallinen.

1. vara ga åpning for benkeforslag. 2. vara meldte seg som benkeforslag til 1. vara, og 3. vara ble
meldt som benkeforslag til 2. vara, slik at 3. vara (med ett år igjen) sto åpen. Årsmøtet etterspør
kandidater fra andre landsdeler enn Østlandet.
Valgresultat (enstemmig):
Styreleder 2019-2021: Ida Lagos Andersen (Oslo Aikidoklubb)
Styremedlem/Kasserer 2019-2021: Jacqueline von Arb (Stavanger JuShinKan Aikido)
1.vara 2019-2021: Elisabeth Kallinen (Sentrum Aikido)
2. Vara 2019-2021: Gurdis Singh (Fudoshinkan Brandbu)
3. Vara 2019-2020: Julie Spro (Fredrikstad Aikidoklubb)

9. Valg av valgkomite
Kamilla Lundhaug og John Øyvind Albertsen er begge villige til å stille som valgkomite videre.
Vedtak: Kamilla Lundhaug og John Øyvind Albertsen er enstemmig vedtatt som valgkomite.
10. Behandle opptak av nye klubber i forbundet
Årsmøtet etterspør en diskusjon rundt hvorvidt det er uproblematisk at de bruker samme navn som
den tidligere klubben. Geir Cranner informerer om at det har vært dialog med Vebjørn og at de fikk
velsignelse til å kalle klubben for Romerike Aikido i stedet for Romerike aikidoklubb.
Vedtak: Klubben Romerike Aikido er tatt som som medlem.
11. Fastsettelse av kontingenter og avgifter
Vedtak: Kontigentene forblir uendret for forbundsåret 2019-2020

12. Behandle årsrapporter fra medlemsklubbene
Årsmøtet ytret ønske om at styret må følge opp klubber i større grad, spesielt nye klubber. Det ble
samtidig også kommentert at andre føler seg godt ivaretatt. Det ytres også ønske om at klubbene
fyller ut sine årsrapporter via en mal, samt at klubbens økonomi er en del av denne.
NAF oppfordrer til å komme med forslag til vedtektsendring dersom medlemmene ønsker
forandring. Det informeres samtidig om at det finnes en mal for årsrapporten, men at det til nå har
vært opp til klubbene om de ønsker bruke denne malen eller ikke.
Vedtak: Medlemsklubbenes årsmeldinger tas til etterretning.
13. Hovedlinjer for forbundets organisatoriske virksomhet
Årsmøtet kan legge føringer for styrets arbeid i kommende forbundsår, dette tas med i dette
punktet. Overskriften kan evt. endres til «Forbundsstyrets aktiviteter» til neste år.
Ifølge vedtak for noen år siden skal budsjettet for inneværende og neste år sendes ut så tidlig som
mulig etter nyttår. Årsmøtet ønsker også at styrets aktivitetsplan sendes samtidig, slik at
medlemmene kan kommentere, komme med forslag og endringer i forkant av årsmøtet.
Styret påpeker at statuttene i artikkel 4 blir fulgt, det vil si at vi ikke støtter klubber økonomisk. Vi

støtter klubbene gjennom å formidle aikido, markedsføring, rekruttering, men vårt mandat er ikke en
støtteordning. Punktet om underskudds garanti i budsjettet bør fjernes da det er misvisende. NAF
støtter klubbene gjennom å arrangere og informere om seminarer og støtte leire med teknisk
komité.

Det minnes om at NAF har aikido-brosjyrer der klubbinfo kan stemples i. Det er også 30% avslag på
Fightersport, men kun med klubbavtale.
Vedtak: Styret fortsetter sitt fokus på rekruttering og styrke kjennskap og kunnskap om aikido. Styret
vil også sikre at den gode økonomiske trenden fra 2018 fortsetter. Styret forplikter seg samtidig til å
sende ut budsjett og aktivitetsplan tidligere enn fristen er i dag.

Møtet er hevet kl. 21.51
Referent: Elisabeth Kallinen

