
Referat fra styremøte i Norges Aikidoforbund på kafé i Tromsø 

Den 3/3 2017.   Fra ca. kl. 13.45-16. 15.   

Tilstede: Styreleder John Øyvind Albertsen, kasserer Eiulf Ringstad, sommerleiransvarlig Kjetil 
Hatlebrekke og klubbkontakt Mona Brude.  

(Ikke tilstede: sekretær Nortun, TK repr. Farmakidis og vararepresentantene.)   

Saker som ble diskutert uten utsendt saksliste:  

1) Vi gjennomgikk siste nytt ang. jubileumsleiren i juli 2017.  Teskjorter: Hanso holder på med 
bestilling av jubileumsteskjorter som er estimert til en innkjøpspris før frakt og moms på godt 
under 100 kr/stk med 3 farger.  Den selges for 150,- og kan kun bestilles v/ påmelding til 
jubileumsleiren. NAF logoen blir trykket på det ene ermet.  Det skal bestilles både herre- og 
dameutgaver, forskjellen blir hovedsakelig i halsåpningen. Det som står for tur nå er å få laget 
et budsjett, en plakat og et brevark med jubileumslogoen.  Det skal inviteres: Forbund i 
Sverige, Danmark og Finland pluss den japanske ambassadøren/Kulturattaché til 
oppvisningen og jubileumsmiddagen på lørdagen.  Teknisk Kommité inviterer selv Senseier 
som de og NAF/Norge har lang/viktig relasjon med.   

2) Eiulf gikk igjennom hovedtrekkene på økonomien på den pågående jubileumsvinterleiren, 
bl.a. hvordan det gikk an å spare på de største utgiftene slik at man holder budsjettet.  Man 
har droppet felles lunsj og alle Reimeikanmedlemmer hjelper til på alle mulige måter.  Alle de 
japanske tilreisende får gratis leir og både de aller fleste av dem og andre utlendinger er 
innkvartert privat, en stor hjelp, takk!  

3) NAF har gått til innkjøp av en betalingsterminal fra Izettle.  Den ble brukt på Tromsøleiren nå 
og det koster NAF 2,5 % av omsetningen.  Denne terminalen skal også brukes på sommerens 
jubileumsleir og fremtidige arrangementer.

4) JØA skal åpne og ønske velkommen på jub.middagen i juli 2017.  

5) Vi diskuterte viktigheten av at både NAF-styret og TK bestiller flybilletter i svært god tid til 
kjente arrangementer og møter slik at NAF utgiftene kan holdes på et minimum.  

6) De første versjonene av aikidoappen til Iphone og Ipad trenger en oppgradering.  Vi ønsker 
flere detaljer om kostnad fra BEO.   

7) Regnskap og budsjett ble påbegynt, men må fortsette og fullføres på avtalt Skypemøte den 
23/3-17.  
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