
Referat fra møte mellom NAF-styret og teknisk komité
03.03.2019
Tilstede: Bjørn Eirik Olsen, Stein Are Engstad, Lars Lomell, Dimitris Farmakidis, Ida Andersen, Mona Brude, Kjetil
Hatlebrekke, Hans O. Martinsen, Elisabeth R. Kallinen (deler av møtet på telefon)
Referent: HansO. Martinsen

Agenda
Det var ingen formell agenda, kun en åpen dialog mellom NAF-styret og teknisk komite.
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Agenda
Rekruttering
Nettredaksjonen
Økonomi
1. Mai møtet
Fukoshidon/Shidoin
Kuribayashi leir
Sommerleirkomiteen orienterer
Ønske om tydeligere rutiner

Rekruttering
TK ble informert om styrets arbeid med rekruttering. Styret viste blant annet frem en ny landingsside for aikido.no.
Det ble mye konstruktiv diskusjon rundt innholdet i en slik landingsside. Nøkkelord i for siden ble diskutert:

● Mindfullness
● Glede
● Mestringsfølelse
● Selvforsvar ble diskutert, men advart mot. Dimitris hadde imidlertid veldig god erfaring med sitt eget opplegg

for undervisning i selvforsvar med bruk av spesielt tilpassede aikidoteknikker / reaksjoner.
● Ingen konkurranse, men utfordrende alikevel

Det ble mye diskusjon om hvilke målgrupper man skulle henvende seg mot, og om det også ville ekskludere noen.
Et annet tema rundt landingsiden var ønsket om å benytte små “person-historier” for å presentere Aikido.
Dimitris delte skolens erfaring fra nettsider.
Det ble også vist en mulig løsning for ny landingsside (erstatning) av de nåværende (gamle) aikido.no sidene også,
selv om det var presisert at det ikke var hovedfokus.

Nettredaksjonen
TK ønsket å vite mer om hvordan nettredaksjonen ser ut og fungerer. Styret informerte. Det ble diskutert muligheten
for en ny redaktør. Dette stilte styret seg positivt til. Styret tok på seg å tydeliggjøre hvordan saker kunne meldes inn
til nettredaksjonen, slik at saker kunne lettere bli publisert.



Økonomi
Styret orienterer kort om NAFs økonomi.

1. Mai møtet
TK informerer kort om agendaen for 1. Mai møtet.

Fukoshidon/Shidoin
TK informerer om tankene rundt et eventuelt Fukoshidon/Shidoin kurs.

Kuribayashi leir
Kort diskusjon om hvorvidt Kuribayashi leiren i Oslo burde vært en NAF leir.

Sommerleirkomiteen orienterer
● Englene fortsetter som tidligere
● Årets plakat(en) blir vist frem
● Økonomien ble orientert om
● Ungdoms sesjoner ble kort orientert om.

Ønske om tydeligere rutiner
Det ble ytret ønske fra TK om en enda tydeligere oversikt over de totale forpliktelsene til en klubb og gradering
ansvarlig i forhold til NAF.


