
Referat NAF Styremøte
Dato: 03.02.2019
Tilstede: Ida Andersen (Styreleder), Kjetil Hatlebrekke (Sommerleiransvarlig), Gurdis Singh
Jassal (3. vara), Mona Brude (klubbkontakt), , Julie Spro (1.vara), Elisabeth Kallinen (2.
vara), Stein Are Engstad (TKs representant), Kaori Takamine (Kasserer)
Ikke til stede: Hans O. Martinsen (sekretær)

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

1. Oppfølging saker fra tidligere møter
Utsatt til neste møte
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

● 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. Mona har sendt ut egen mail om
dette.

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

2. Søknad fra Oslo Aikidoklubb (OAK)
Innmeldt av: OAK
Oslo Aikidoklubb har betalt inn høstsemesteret, og saken er dermed avsluttet.

Beslutning: Ingen

3. Medlemslister
Innmeldt av: Ida

● Kaori har laget oversikt over betaling høsten 2018, må følges opp. Det samme
gjelder samtykke til oppbevaring av personopplysninger.Ida må følge opp rutinene
med klubbkontaktene.



● Romerike Aikido har lagt ned fra 1.1.2019, men flere medlemmer ønsker å fortsette
trening. Betaler som enkeltmedlemmer frem til årsmøte 2019.

3. Sommerleir (Fast punkt)
Innmeldt av: Kjetil/Gurdis

● Dimitris får tak i hjelpere
● Personell til bankettmiddag (1200kr/t, 5 personer)
●

Beslutning: Ingen

4. Rekruttering (Fast punkt)
Innmeldt av: Ida

● Ny landingsside for interesserte i aikido

Oppdølging fra forige møte:
HansO og Elisabeth lager et forslag til ny landingside myntet på nye.
Ida og ELisabet lager forslag til spørreundersøkelse.
Ida innhenter tillatelse for bruk av bilder og personene i de.
Julie lager utkast til mail/skriv til skolene/gymlærer.

Beslutning: Ingen

5. Eventuelt
Innmeldt av: HansO

Beslutning:

Shoheijuku info om sommerleir minst 4-5 stykker. Kaori kan oversette info til japansk.


