
Referat NAF Styremøte
Dato: 02.12.2018
Tilstede: Ida Andersen (Styreleder), Kjetil Hatlebrekke (Sommerleiransvarlig), Gurdis Singh
Jassal (3. vara), Mona Brude (klubbkontakt), Hans O. Martinsen (sekretær),
Ikke til stede: Stein Are Engstad (TKs representant), Kaori Takamine (Kasserer), Julie Spro
(1.vara), Elisabeth Kallinen (2. vara)

Agenda
1. Oppfølging saker fra tidligere møter
2. Søknad fra Oslo Aikidoklubb (OAK)
3. Medlemslister 2018
4. Sommerleir
5. Rekruttering
6. Eventuelt

1. Oppfølging saker fra tidligere møter
Innmeldt av: Ida

● Flere redaktører til aikido.no og Facebook.
a. Ida lager sak
b. HansO verifiserer aktive redaktører på aikido.no og fjerner ikke-aktive

● Juniordager på sommerleire fremover
a. Ble tydeliggjort at med “Junior” her mener ungdom fra 13-25. Altså Ungdom

på Sommerleir fremover.
b. Ida refererer til møte med Bjørn Eirik Olsen hvor han gir mandat til

Sommerleirkomiten for å finne den beste løsningen.
● Samarbeid med NKF

a. Ida informerte fra møtet 11.nov kl 21.
b. Eget kort referat vil bli laget

● Sommerleir
a. Ida refererer til samtale med Bjørn Eirik Olsen hvor det ikke ønskes som en

del av 1. Mai møtet enda.
b. Gurdis har sendt materiell til Ida for å lage plakater.
c. Ekstra iZettle er anskaffet av Gurdis.

2. Søknad fra Oslo Aikidoklubb (OAK)
Innmeldt av: OAK
Oslo Aikidoklubb ber om ekstraordinært fritak fra medlemskontingent og klubbkontingent.
Styret diskuterte dette lengre tid.



Beslutning: Saken er utsatt til neste møte.

3. Medlemslister 2018
Innmeldt av: Ida
Oversikt over betalte ønskes følges opp. Det samme gjelder samtykke til oppbevaring av
personopplysninger.
Beslutning: Ida må følge opp rutinene med klubkontaktene

4. Sommerleir
Innmeldt av: Kjetil/Gurdis
Mona redegjør for billetter for Sensei. De ønsker å bestille biletter selv. Kost og schedule vil
informeres om når det er klart. Dette ble diskutert, men vi ser ingen måte å redusere dette.
Vi avventer Senseis administrasjon svar.

Plakater blir laget av Ida.

Plan for ferdig frist for påmelding er 15. Mars.
Beslutning: Ingen

5. Rekruttering
Innmeldt av: Ida
I møtet fra mellom NAF-styret og teknisk komité 10.07.2018 ble det diskutert at NAF skulle
oppfordre alle medlemsklubbene å linke til HAFOS sin AIkidolinje.
Beslutning: HansO sender ut oppfordring.

Kampsportforbundet (Aikidokomiten) skal gjøre en reklamekampamje. Det ble diskutert om
NAF har interesse og ressurser til å delta i dette.
Beslutning: NAF ønsker å bidra. I hvilket omfang går vi i dialog med NKF om.

Det ble nok en gang tydeliggjort at HAFOS er nødvendig for NAF sin rekruttering.
Beslutning: Ingen

Gurdis presenterer en ide rundt studietur som lokkemiddel. Den skal utformes ytterligere og
presenteres.
Beslutning: Ingen

Styrets Januarmøtet vil fokusere på rekruttering.

6. Eventuelt
Innmeldt av: HansO

Styret ønsker at klubbene skal informere når de trenger NAF bøker/foldere, slik at vi kan ta
med til seminarer. Dette for å slippe porto.



Beslutning: Mona sender ut egen mail om dette.

Betaling for redigering av video må følges opp.
Beslutning: Ida følger om med Kaori.


