
Referat NAF Styremøte
Dato: 03.05.2020

Tilstedeværende

Navn Ansvarsområde Tilstede Ikke tilstede

Ida Andersen Styreleder x

Hans O. Martinsen Sekretær x

Jacqueline von Arb Kasserer x

Mona Brude Klubbkontakt x

Kjetil Hatlebrekke Sommerleiransvarlig x

Elisabeth Kallinen 1.vara x

Gurdis Singh Jassal 2.vara x

Julie Spro 3. vara x

Stein Are Engstad TKs representant x

Agenda
1. Sommerleir (Fast punkt)
2. Samarbeid med NKF (Fast punkt)
3. Rekruttering (Fast punkt)
4. Økonomi (Fast punkt)
5. Årsmøte
6. Eventuelt

1.  Sommerleir (Fast punkt)

Innmeldt av: Gurdis
● Status flybilletter: For langt frem til at selskapet (SAS) kan informere noe mer.
● Status skolen: Informasjon er gitt skolen.

Vedtak:



● Ingen

2. Samarbeid NKF (Fast punkt)
Innmeldt av: Ida

● Informasjon om siste Corona saker

Vedtak:
● Det legges ut sak som oppdateres fortløpende basert på myndighetenes informasjon.

3. Rekruttering (Fast punkt)
Innmeldt av: Ida

● Aikido.no: Det jobbes videre med den nye landingssiden.
● Online treninger.

○ Diskutert som metode for rekruttering.

Vedtak:

● Følges opp forslag om nybegynnertrening online med TK. (Elisabeth)

4. Økonomi (Fast punkt)
Innmeldt av: Ida

● Regnskapet vil ikke reflektere budsjett pga reduserte utgifter og inntekter.
● Reduksjon i kontingenter for høsten ble diskutert.

Vedtak:

● Nytt revidert budsjett lages for 2020 basert på 40% redusert medlemsinntekt.
● Det lages sak med innstilling fra styret til årsmøtet at klubbkontingent (ikke

medlemskontingent), er frivillig for 2020. Dette er kun i forbindelse den ekstreme
Covid-19 situasjonen.

5. Årsmøte
Innmeldt av: Ida

● Arbeidsplan ble gjennomgått og ansvar gitt

Vedtak:

● Regnskapet blir endret til å føre som regnskap og ikke kontantregnskap(slik det er i
dag)

● Det blir godkjent bruk av tjenester for rask forsendelse av regnskapsbilag mellom
revisor og regnskapsfører.



6. Eventuelt
Innmeldt av: -

● Det ble påpekt den enorme innsatsen som er lagt ned i det online treningstilbudet
som har kommet fra et felles NAF. Både styremedlemmer, såvel som alle
instruktører, TK og andre.

● Mona følger opp TK da dan listen trenger oppdatering
● Neste møte er 7. Juni 2020

Vedtak:

●


