
Referat NAF Styremøte
Dato: 03.01.2021

Tilstedeværende

Navn Ansvarsområde Tilstede Ikke tilstede

Ida Andersen Styreleder x

Hans O. Martinsen Sekretær x

Leif A. Larsen Kasserer x

Elisabeth Kallinen Klubbkontakt x

Harrieth Lundberg Styremedlem (Tidligere 1. vara) x

Henning Aas 2. vara x

Steffen Wikan 3. vara x

Lars Lomell TKs representant x

Gurdis Singh Jassal Tidligere Sommerleiransvarlig x

Agenda
1. aikido.no
2. Klubbmøte
3. Sommerleir (Fast punkt)
4. Gjennomgang av statutter
5. Forberedelser årsmøte
6. Aktivitetsplan
7. Samarbeid med NKF (Fast punkt)
8. Økonomi (Fast punkt)
9. Eventuelt



1.  Aikido.no
Innmeldt av: HansO

● Landingssiden må godkjennes for lansering
● Gjenstår:

○ Tillatelse på alle bilder
○ Oversettelse til engelsk
○ Endring av domene
○ Pro-versjon av kalender så klubber kan legge inn eventer selv
○ Roller til aikido.no

Det ble stilt spørsmål til hvorvidt profilen på den nye landingssiden har forankring i årsmøtet,
spesielt valget om videreføring av “logo” som i dag er på aikido.no. Det ble enighet om at
dette ønskes å evt. refereres til årsmøte.

Vedtak:
● Kun bruk av norsk i kalender, da det forenkler brukergrensesnittet
● Kjøp av lisens til kalender for muliggøre utlegging av egne events godkjennes
● Siden er godkjent for lansering av styret.

2. Klubbmøte
Innmeldt av: Elisabeth

● Ønske om å arrangere et klubbmøte med formål å møtes, diskutere, motivere og
engasjere. Kan vi motivere hverandre til å ha et felles engasjement? Det er tenkt å
være et klubbmøte for alle, hvor spesielt hvitbelter skal oppfordres til å delta.
Temaene Elisabeth ønsker ha med er: Hvem er NAF og hva er forventningene til
NAF, Rekruttering, klubbenes engasjement, hvordan søke økonomisk støtte.

Styret synes punktene er fine, men foreslår at punktene om “hva er NAF” og “forventningene
til NAF” holdes utenom denne runden. Det diskuteres hvem som skal gjennomføre det.

Vedtak:
● Elisabeth setter sammen en mer konkret plan basert på tilbakemeldingene fra styret

og presenterer det for styret.

3. Sommerleir (Fast punkt)

Innmeldt av: Ida
Format og mulighet for gjennomføring av sommerleir ble diskutert.

Vedtak:

● Diskuteres videre med fellesmøte med TK



● Harriet jobber med smittesporing og skal se nærmere på sannsynligheten for
avholdelse av sommerleir ut i fra sannsynlig scenario av smittesituasjonen til
sommeren.

4. Gjennomgang av statutter
Innmeldt av: Ida

● Lars måtte forlate styremøtet. Utsettes til neste gang.

Vedtak:
●

5.Forberedelser årsmøte
Innmeldt av: Ida

Vedtak:
● Styret (Ida) kontakter valgkomiteen om kandidater på valg

6. Aktivitetsplan
Innmeldt av: Ida

● Det må utarbeides en aktivitetsplan for 2021-2022.

Vedtak:
● Styret forbereder sine respektive ansvarsområder til neste møte

7. Samarbeid med NKF (Fast punkt)
Innmeldt av: Ida

● Ingen saker

Vedtak: Ingen
●

8. Økonomi (Fast punkt)
Innmeldt av: Leif

● Støtteordninger
Vedtak: Ingen

●



9. Eventuelt
Innmeldt av:

●
Vedtak:

●


