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1. Sommerleir 2015: 

Foreløpig info er lagt ut på aikido.no og facebooksiden. Suganuma instruerer 07-09 juli 
2015. Han kommer ikke i 2016 eller 2017. Takemura tar over for Suganuma i 2016 mens vi 
forsøker å få Doshu hit til sommerleiren i 2017 i anledning forbundets 40-årsjubileum. Tidligere har 
Suganuma kommet både til Nederland og Norge hver sommer, men framover vil han reise mindre 
og dermed vil det kun bli annethvert år i Norge og annethvert år i Nederland. Datoene for 
sommerleiren som helhet i 2015 blir 04. juli til 09. juli.

Paul Tvete tar ansvar som økonomiansvarlig for sommerleiren neste år, men ser gjerne at 
noen andre tar over etterhvert. Spørsmål om opprettelse av egen sommerleirkonto tilhørende 
forbundet. John Øyvind Albertsen tar seg av å forhøre seg hos banken om opprettelse av ny konto. 
Det er ønskelig at Kjetil Hatlebrekke og Paul Tvete får delt ansvar for denne kontoen.



2. Bestilling av bøker og oversettelse:

Forbundet har mottatt en henvendelse om å kjøpe noen eksemplarer av boken til Suganuma 
sensei ("Be Lively, Right Here, Right Now"). Boken kan også bestilles på nett. Kjetil Hatlebrekke 
foreslår å bestille hundre eksemplarer. Prisen ligger på 25 kanadiske dollar, sannsynligvis med frakt 
i tillegg. Bestilling av hundre eksemplarer vedtas.

NAF arbeider også med oversettelse av en tysk aikidobok for juniorer. Bjørn Eirik Olsen og 
Mona Brude har gått gjennom boken og lagt merke til en del sider ved boken som ikke stemmer 
med hva som gjøres i NAF. Blant annet teknikker som ikke benyttes og forskjellige beltefarger ved 
forskjellige grader. Spørsmålet er da om vi bør forsøke å endre de delene av boken som ikke 
stemmer overens med vår egen praksis og om utgiveren tillater slike endringer.

3. Betaling av medlemskontingent:

Altfor mye forsinkelser og manglende betaling fører til mye ekstra arbeid, spesielt for 
kasserer. Sist sommerleir ble det også klaget over at styret ikke er gode nok på å minne klubbene 
om betalingsfristene. Mona Brude melder seg frivillig til å ta seg av arbeidet med 
påminnelse/purring i forbindelse med betaling av medlemskontingenter, og informere om 
konsekvensene ved for sen betaling (utestengelse fra årsmøtet). John Øyvind Albertsen skal i tillegg 
oppdatere teksten som finnes på aikido.no angående betalingsfrister og sanksjoner ved manglende 
betaling.

4. Nettside (aikido.no):

E-postadresser på aikido.no må oppdateres. Noen klubber ser ut til å ha feil 
kontaktinformasjon, og samleadressene for redaksjonen og TK trenger å oppdateres med adressene 
til nye medlemmer og fjerning av gamle medlemmer.

5. Medlemsregistrering:

Mona Brude etterspør mer nøyaktig medlemsregistrering. For øyeblikket registrerer kasserer 
antall medlemmer, men ikke noe mer informasjon om medlemmer. Både Mona Brude og Kjetil 
Hatlebrekke uttrykker ønske om å få inn mer informasjom, blant annet om alder, så vi kan vite mer 
om hva slags medlemmer. 

6. Informasjon for aikidointeresserte:

Ønske om liste over personer som kunne tenke seg å trene aikido på steder der det ikke 
eksisterer aikidoklubber fra før. Kan være nyttig for å sette interesserte personer i kontakt med 
hverandre.

7. NKF's julebord:

John Øyvind Albertsen kommer til å delta på dette og regner med at det blir en del snakk om 
den foreslåtte samarbeidsavtalen mellom NKF og NAF. Årsmøtet i NAF var ikke villige til å endre 
statuttene til å inkludere obligatorisk medlemsskap i NKF for alle klubber som er medlemmer av 
NAF, noe som var en forutsetning i den nye samarbeidsavtalen.



8. Seminar med Kuribayashi sensei:

Årets seminar med Kuribayashi sensei var en suksess og Oslo Aikido ønsker å arrangere nytt 
seminar med samme instruktør 4.09-06.09 2015. I den sammenheng ønsker de igjen å låne matter 
fra forbundet. Styret har vedtatt å tillate utlån av matter til seminaret også neste år.
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