
Referat NAF Styremøte
Dato: 02.02.2020

Tilstedeværende

Navn Ansvarsområde Tilstede Ikke tilstede

Ida Andersen Styreleder x

Hans O. Martinsen Sekretær x

Jacqueline von Arb Kasserer x

Mona Brude Klubbkontakt x

Kjetil Hatlebrekke Sommerleiransvarlig x

Elisabeth Kallinen 1.vara x

Gurdis Singh Jassal 2.vara x

Julie Spro 3. vara x

Stein Are Engstad TKs representant x

Agenda
1. Sommerleir
2. Samarbeid med NKF
3. Rekruttering
4. Økonomi
5. Handlingsplan 2020
6. IAF
7. Diverse

1. Sommerleir (Fast punkt)

Innmeldt av: Gurdis
● Gurdis informerer om sommerleir, som er i rute. Nakamura sensei er bekreftet.

Timeplan kommer snart, samt online registrering som Fride jobber med. Det
oppfordres til å sette opp oversiktlig regnskap.



Vedtak:

● Gurdis og Jacqueline ser på regnskapsføring.

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

● Elisabeth orienterer om status:  NKF vil legge frem forslag om ny organisering på
forbundsting 6-7.juni. Aikido vil i dette forslaget havne inn under ju-jitsu-seksjon og
FLIS vil opphøre som egen seksjon. Det er litt tidlig å si hvilke konsekvenser det vil
ha i praksis. Forbundsstyret vil etter den nye modellen ta avgjørelser for hvordan
pengene fordeles etter vanlig søknad 1.okt. Aikido kan fremme kandidater til valg i
forbundsstyret, men slik det ser ut vil det mest sannsynlig ikke sitte representanter for
aikido i dette styret. Kandidaten skal også ha en personlig vara, men det er uvisst om
varamedlemmene blir innkalt til styremøtene. Det skal i tillegg opprettes et
konkurranseutvalg som ikke er aktuelt for oss. Dette betyr i praksis at vi trolig ikke får
penger utenom det som søkes 1.okt, og vi må håpe på at de som fordeler midlene tar
hensyn til de små konkurransefrie idrettene.

● Vi har vært i dialog med NIF som skal ha møte med NKF hvor de vil kartlegge
omfanget av bla konkurransefrie idretter og hvordan man kan dokumentere
aktiviteten her.

● Det er under vurdering å ta dette til media i forkant av forbundstinget dersom det blir
nødvendig, men dette må gjennomtenkes og risikovurderes på forhånd.

● Steffen Wikan har sagt seg villig til å stille til valg som representant fra aikido enten
det blir ny eller gammel modell vedtatt i juni. Elisabeth Kallinen stiller ikke til gjenvalg.

Vedtak:

3. Rekruttering (Fast punkt)
Innmeldt av: Ida

● Ingen innmeldte saker

Vedtak:

● Nettsiden er et viktig verktøy for rekruttering og en viktig plattform for informasjon. Vi
jobber videre med dette.

4. Økonomi (Fast punkt)
Innmeldt av: Ida

● Regnskap 2019 (Jac orienterte om foreløpig regnskap).



● Regnskapet er satt opp. Dan-graderinger viser ulike tall. Vi har brukt mindre penger
enn budsjettert. Brukskontoen er i pluss (ca 45 000) og sommerleirkonto er i pluss
(ca 26 500), totalt ca 71 500 pluss for 2019 - før avsetninger.

Vedtak:

● Ida og Jacqueline jobber frem et revidert budsjett for 2020 og 2021 snarest
● Jacqueline og Gurdis gjør ferdig sommerleirføring, og ser på hvordan det skal gjøres

i 2020.
● 25000,- av overskuddet fra 2019 føres over til 2020 og fordeles på profilering og en

ny post: Støtte til seminarer. NAF ønsker med dette fortrinnsvis støtte Ungdomsleiren
og Kuribayashi. Det resterende overskuddet blir stående til sparing.

5. Nasjonal ungdomsleir
Innmeldt av: Jacqueline

● Jacqueline informerte om ungdomsleir som blir avholdt 21-24.februar.

Vedtak:

● Nasjonal Ungdomsleir støttes med underskuddsgaranti (dersom det ikke kommer
støtte fra NKF).

6. Handlingsplan 2020
Innmeldt av: Ida

● Ida informerer om plan laget av Ida og HansO.

Vedtak:

● Handlingsplan blir sendt ut til klubbene.

7. IAF
Innmeldt av: Mona

● Det er ytret et behov for å se på behandling av referatene fra IAF samt
oppkommende IAF møte.

Vedtak:

● Styremedlemmer følger med rapportene sendt ut fra IAF. Ida ber IAF videresende
også til TK.



8. Eventuelt

Innmeldt av: HansO
● 1.mai 2020 skal det velges to nye TK-medlemmer (“NAF-klubber og TK har

anledning til å spille inn forslag til kandidater i forkant av 1. maimøtet”), samt at det
kan meldes inn forslag til nye/fornyelse av Fukushidoin-titler (utlysning våren 2020,
frist 1.juni). Det er ønskelig at det blir sendt ut informasjon om valgprosessen, og at
1.mai-møtet skjer i forbindelse med Oslo Aikidofestival, i god tid.

● Det etterlyses referat fra forrige 1.mai-møte.

Vedtak:
● Stein-Are tar sakene videre til TK og Lars.


