
NAF STYREMØTEREFERAT 

Tid: Fredag 05.03.16 kl. 20.45-23.45

Sted: Tromsø, hjemme hos Asbjørn Oskal

Tilstede: J. Ø. Albertsen, K. Hatlebrekke, E. Ringstad, M. Brude 
og A. Oskal møtte som vara for sekretær T.M. Nortun.  Referent: M. Brude. 

1) Sommerleiren 2016.  
Alt er i rute, vi besluttet å holde samme priser i år som i 2015.  Invitasjonen blir straks 
sendt og lagt ut og online påmelding klargjøres.  
Vi hadde et underskudd i fjor p.g.a. at vi ikke delte reiseugiftene til Suganuma Sensei 
med Holland det året. Alle andre år har vi gått i pluss.  
Det blir 2 dagers juniorseminar også i år, Aikidogruppa Brøttum v/John Øyvind har 
ansvaret og ber evt. om hjelpere når det nærmer seg.  
Det er viktig at klubbene formidler til sine juniorforeldre at alle barn må ha med seg 
en ansvarlig voksenperson på stedet. Det er 13-års grense på den store matta, slik at de 
yngre som evt. er med sine aikidoforeldre hele uka, skal trene på scenen.  

2) Nye NAF effekter. 
Det bestilles nye forskjellige NAF produkter for salg med jubileumslogo 2017.  Kjetil 
og Mona reiser til fabrikken og bestiller.  De bør bli klare for salg på sommerleiren.  

3) Aikido barnebøker. 
Vi besluttet å kjøpe inn 100 av de italienske aikidobøkene for barn på engelsk i første 
omgang.  Arbeidet med å få laget to ark med NAF junior- og kyugraderinger farger og 
belter (til løse innlegg el. påliming) fortsetter av de som tilbød seg på sommerleiren. 
Asbjørn bestiller og NAF/Eiulf betaler.   

4)
Skjerpning i styret. 
Referater og svar tar altfor lang tid.  Styret tar selvkritikk og skal skjerpe seg med 
referatutsendelser og skal holde oftere møter heretter, det finnes et stort potensiale til å 
bli bedre.  

5)
Nettsiden. 
Styret etterlyser infoen om junioraikido fra T.K. til input på nettsiden.  Og reviderte 
junior graderingskrav.  
Vi har for øvrig ikke trengt noe ekstra «timesats» hjelp fra driverne utover det å holde 
NAF nettsidene oppdaterte og gående. 

6)
Instruktørmøtet i Oslo 30/4-1/5-2016. 
TK sender invitasjonen til alle NAF klubbene og NAF betaler en middag inkl. en 
drikke på deltagerne den første kvelden. De som ønsker det kan overnatte i Tenshinkan 
dojo. Klubbene betaler selv reise etc. for sin(e) deltager(e). 
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