
Referat NAF Styremøte
Dato: 02.06.2019
Tilstede: Ida Andersen (Styreleder), Kjetil Hatlebrekke (Sommerleiransvarlig), Mona Brude
(klubbkontakt), Julie Spro (1.vara), Elisabeth Kallinen (2.e vara),

● Ikke til stede: Stein Are Engstad  (TKs representant) (fømø Engstelige æåø
● oste del), Kaori Takamine (), Hans O. Martinsen (sekretær), Gurdis Singh Jassal (3.

vara)S

ø
Agenda

1. Oppfølging saker fra tidligere møter
2. Sommerleir (Fast punkt)
3. Strukturendringer NKF
4. Økonomi
5. Rekruttering (Fast punkt)
6. Eventuelt

1. Sommerleir (Fast punkt)
Innmeldt av: Gurdis

● Det meste er klart til sommerleir, men det er fortsatt få påmeldte.
● Megumi Hansen har tilbudt seg å vise de japanske gjestene rundt i Oslo. Mona

følger opp.

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

● NKF har godkjent midler til Kuribayashi og ungdomssatsing. I tillegg har
aikidokomitéen søkt midler til rekruttering, i første omgang utvikling av aikido.no.

3. Økonomi
Innmeldt av: Ida

● Det mangler fortsatt et par klubber som ikke har betalt for vårsemesteret eller som
har fylt ut medlemslister. Ida og Kaori følger opp videre.

● Trondheim Aikidoklubb har valgt å melde seg ut av NAF da de opplever at de får lite
igjen for medlemskontingenten. Ida svarer klubben med henvisning til NAFs mandat
fra statutter og årsmøte 2017, og styrets justering av budsjetter for 2018 og 2019.

● Regnskap 2018 er fortsatt ikke godkjent, da det var flere kommentarer fra revisorer.
Ida og Kaori følger opp.

● Ida lager utkast til budsjett 2020.

4. Årsmøte 2019



● Det må sendes ut innkalling til årsmøte. HansO etterspør årsmeldinger fra klubbene
og TK og lager utkast til innkalling med sakspapirer.

● Kaori ønsker å trekke seg tilbake som kasserer. Mona og HansO kontakter John
Øyvind Albertsen og Kamilla Lundhaug for å høre om de fortsatt kan fungere som
valgkomité.

● Styreleder, 1.vara og 2.vara er også på valg, og stiller til gjenvalg.

5. Rekruttering (Fast punkt)
Innmeldt av: Ida

● Arbeidet med ny landingsside fortsetter uavhengig av bistand fra NKF. NAF
prioriterer midler som er satt av til profilering, aikido.no mm til dette.

● Det bør sendes mail til klubbene om rekruttering på skoler. Tas opp etter årsmøtet.

6. Eventuelt/oppfølging fra forrige møte
Innmeldt av: HansO

● Liste for alle NAF dan graderte oppdateres og ferdigstilles. Stein-Are.
● Alle utlagte artikler på aikido.no har ikke med i overskriften navn på den som har

skrevet teksten, men kun den som har publisert den. Kan dette endres, at forfatters
navn blir innlagt under tittel? Sjekkes av HansO.

7. Neste møte
Innmeldt av: Ida

● Neste styremøte er satt til mandag 8.juli kl20, på sommerleiren på Brandbu. Ida
hører om TK har anledning til å være med eller om vi skal finne et annet tidspunkt for
felles møte.

● Møteplan for forbundsåret 2019/2020 lages når nytt styre tiltrer etter årsmøtet.


