
Referat NAF Styremøte
Dato: 01.11.2020

Tilstedeværende

Navn Ansvarsområde Tilstede Ikke tilstede

Ida Andersen Styreleder x

Hans O. Martinsen Sekretær

Leif A. Larsen Kasserer x

Elisabeth Kallinen Klubbkontakt

Gurdis Singh Jassal Sommerleiransvarlig

Harrieth Lundberg 1. vara

Henning Aas 2. vara x

Steffen Wikan 3. vara x

Lars Lomell TKs representant x

Agenda
1. Sommerleir (Fast punkt)
2. Samarbeid med NKF (Fast punkt)
3. Rekruttering (Fast punkt)
4. Økonomi (Fast punkt)
5. aikido.no
6. Eventuelt



1.  Sommerleir (Fast punkt)

Innmeldt av: Gurdis
● Det er planlagt ordinær sommerleir i 2021, men man må ha alternative løsninger

dersom det fortsatt ikke er mulig med nærkontakt på trening.

Vedtak: Lars tar vurdering på det praktiske ift. trening med TK og kommer med forslag.

2. Samarbeid NKF (Fast punkt)
Innmeldt av: Ida

● Minner om digitalt møte med NKF 5.-6.des (se forrige referat for detaljer)

Vedtak: Ingen

3. Rekruttering (Fast punkt)
Innmeldt av: Ida

● Forslag om å ta i bruk Instagram for å vise aktivitet og motivere medlemmer til
trening

Vedtak: Forslag til brainstorm møte rundt hvordan man kan drifte/jobbe med
instagramkontoen. Steffen holder tak i det og tar med seg de personene han trenger.

4. Økonomi (Fast punkt)
Innmeldt av: Jacqueline

● Betalinger og medlemslister for høsten må følges opp
● Klubbavgift er frivillig i høst, men ikke medlemskontingent.

Vedtak: Elisabeth sender mail til klubbene, Leif følger med på innbetalinger.

6. aikido.no
Innmeldt av: HansO

● . Styret vil få innlogging landingssiden i nær fremtid.
Vedtak:

●

7. Gjennomgang av statutter
Innmeldt av: Ida



● På årsmøtet ble det tatt opp at styret ønsket en gjennomgang av statuttene, og det
trengs en arbeidsgruppe til dette. Forslag: Hans O, Lars, Harrieth, Mona.

Vedtak:
● Lars kontakter de andre i den foreslåtte arbeidsgruppen og sørger for at arbeidet

kommer i gang.

7. Eventuelt
Innmeldt av: Elisabeth

Vedtak:


