
Styremøte i NAF 03.12.2013

Tilstede:

John Øyvind Albertsen, styreleder

Kim André Tinderholt, klubbkontakt

Kjetil Hatlebrekke, sommerleiransvarlig

Tor Magnus Nortun, sekretær

1. Sommerleir

2. Hjemmesider/Facebookside

3. Norges Kamsportforbund (NKF)

4. Eventuelt

1. Sommerleir: 

Det blir noen prisjusteringer på leie av rom på folkehøyskolen i forbindelse med sommerleiren. 
Rom med bad blir dyrere, andre rom blir billigere. De nøyaktige tallene er foreløpig ikke klare. Et 
problem som har blitt drøftet litt tidligere er at organiseringen av sommerleiren involverer for mye 
bruk av private konti. Først og fremst bruker Paul sin egen konto for så å få tilbake pengene han har 
lagt ut. Dette er kanskje ikke helt heldig, og det vil muligens være bedre å opprette en egen 
sommerleirkonto for forbundet. 

2. Hjemmesider/Facebook:

Foreslått å legge til en fane for påmelding til sommerleir. John Øyvind anslår at vi har brukt 35000 
så langt for å opprette nye hjemmesider. 

Det å legge ut ting på hjemmesidene har i følge Kim André blitt noe enklere, men ellers nokså likt 
funksjonaliteten på de gamle hjemmesidene. Kjetil stilte spørsmål om det kan være aktuelt å gi flere 
personer mulighet til å legge ut saker på hjemmesidene. For øyeblikket er det først og fremst 
redaksjonen som har ansvar for å legge ut ting.

Kjetil foreslår at saker som er av betydning over lengre tid legges ut på hjemmesidene, mens 
facebook brukes til mer kortsiktige saker.



3. Norges Kampsportforbund:

NAF har nå signert ny samarbeidsavtale med NKF, men dette må godkjennes av årsmøtet gjennom 
et vedtak om endring av statuttene til å inkludere at våre medlemmer også må være medlemmer av 
kampsportforbundet.

4. Eventuelt:

Hvem skal ta ansvar for arrangering av junioraikido i forbindelse med sommerleiren. Tenshinkan 
har blitt foreslått som en klubb som kan ta ansvar for dette. Kjetil foreslår også å få opp mer info 
om junioraikido både på hjemmesiden og facebooksiden. Kim André mener også at 
graderingsskjemaet for juniorgrader er for uklart og at man må få gjort dette klarere.

Saken om utlån av sommerleirmatter ser ut til å komme opp igjen. Noen mener at det skal være 
mulig å låne ut mattene til klubber som har behov for det. Saken må fremmes på årsmøtet for at det 
skal tas noen beslutning på det.
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