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Referent: HansO. Martinsen

Agenda
Det var ingen formell agenda, kun en åpen dialog mellom det nylig konstituerte NAF-styret og teknisk komite.
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Agenda
GDPR
Rekruttering og samkjøring av budskapet til NAF og medlemsklubbene.
Samarbeid mellom klubbene
Rekruttering av ungdom
Rekruttering av andre
Andre innspill / diskusjoner
Nytt møte

GDPR
Nye regler via EUs General Data Protection Regulation krever bedre rutiner for innsamling og oppbevaring av
informasjon om medlemmene. NAF-styret ønsker dessuten økt aktivitet og bedre dialog med medlemmene, men det
nye regelverket krever at man går frem med omhu, noe styret akter å gjøre. Behov for informasjon og samarbeid
med klubbene ble diskutert.

Rekruttering og samkjøring av budskapet til NAF og medlemsklubbene.
Det er et ønske fra styret å se på hvordan vi kan bedre møte nye potensielle medlemmer med en mer samlet
stemme. Forskjellige løsninger og synspunkt på dette ble diskutert.

Samarbeid mellom klubbene
Styret ønsker å se på muligheten for større samarbeid mellom klubbene. Forskjellige løsninger og synspunkt på
dette ble diskutert.

Rekruttering av ungdom
Det ble påpekt og generell enighet om at ungdom er en av de viktigste rekrutteringsgrunnlagene for fremtiden. Det
var også enighet om at Folkehøgskolen har den viktigste rollen der. Styret ba om innspill på hvordan NAF kan hjelpe
skolen. Et konkret forslag som ble fremmet var at NAF oppfordrer sine medlemsklubber til å legge en lenke til skolen
på deres respektive hjemmesider.

Rekruttering av andre
Rekruttering av ressurssterke mennesker med mye tid var kort diskutert som målgruppe for NAF. Også personer
med ønske om selvutvikling var kort diskutert som målgruppe.

Andre innspill / diskusjoner
Kommunikasjon gjennom sosiale medier og behovet for en NAF app ble diskutert.
Generell pedagogikk og møte med lavere graderte på matta ble diskutert.

Nytt møte
Nytt felles møte mellom styret og teknisk komité ble planlagt å avholdes søndag etter Nyttårsleir på Tenshinkan.

