
Referat NAF Styremøte
Dato: 04.08.2019
Tilstede: Ida Andersen (Styreleder), Kjetil Hatlebrekke (Sommerleiransvarlig), Elisabeth
Kallinen (1. vara), Jacqueline von Arb (Kasserer), Hans O. Martinsen (sekretær), Gurdis
Singh Jassal (2. vara),
Ikke til stede: Stein Are Engstad  (TKs representant), Mona Brude (klubbkontakt), Julie
Spro (3.vara)

Agenda
1. Sommerleir (Fast punkt)
2. Samarbeid NKF (Fast punkt)
3. Rekruttering (Fast punkt)
4. Økonomi (Fast punkt)
5. Aktivitetsplan
6. EAF
7. Eventuelt

1. Sommerleir (Fast punkt)
Innmeldt av: Gurdis

● Oppsummering:
○ Generell opplevelse: Bra gjennomført!
○ Økonomisk: Foreløpig ser det bra ut.

● Fride har kommet med noen innspill i forhold til retningslinjer for foto.
● Fordeling av ansvarsområder og budsjettansvar for leiren ble diskutert.

Vedtak:
● Vår personvernerklæring skal oppdateres (Ida) og refereres til under NAF arrangerte

arrangementer.
● Styret vil også minne alle medlemsklubber at de bør følge tilsvarende praksis i

henhold til norsk lov (Ida).
● Problemstilling rundt filming av gradering utsettes til neste møte. Jac ber TK uttale

seg om dette.
● Problemstilling rundt ansvar og økonomiske besluttninger blir laget nye retningslinjer

som blir presentert styret. (Gurdis)
● På grunn av økonomi må instruktør til neste sommerleir avklares allerede neste

styremøte.

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

● NKF har godkjent midler til Kuribayashi og ungdomssatsing. I tillegg har
aikidokomitéen søkt midler til rekruttering, i første omgang utvikling av aikido.no.

https://drive.google.com/file/d/1EtK1yX8ZGeW4ID9lJHbNWfmc9kHNkuL4/view


● Oppvisning for Olympiatoppen. Forslag til kandidater ble diskutert. Viktig at flere
klubber blir representert.

3. Rekruttering (Fast punkt)
Innmeldt av: Ida

● Det bør sendes mail til klubbene om rekruttering på skoler.

Vedtak:
● Mail sendes til klubbkontaktene. (Mona)

4. Økonomi (Fast punkt)
Innmeldt av: Ida

● Økonomi, spørsmål og innspill fra ny kasserer.
● Jac har avtalt møte med Kaori for å sette seg inn i historikk.

5. Aktivitetsplan
Innmeldt av: Ida

● Et foreløpig utgangspunkt til årshjul er laget og blir presentert.
○ https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ugsWjES7iWj0PAo6YPTj2EoyIbVK

1ahbbkVqFX6QNeY/edit#gid=0

Vedtak:
● Gjennomgang og supplering av årshjulet må gjøres til neste år. (Alle)
● Aktivitetsplan spesifikk for forbundsrådet vår 2019 - høst 2020 må også lages.

(HansO)

6. EAF
Innmeldt av: HansO

● Nytt initiativ til å starte European Aikido Federation (EAF) blir diskutert.

Vedtak:
● NAF vil svare opp initiativet med positiv interesse, men vil ikke slutte oss til dette på

nåværende tidspunkt. (Ida)

7. Eventuelt/oppfølging fra forrige møte
Innmeldt av: HansO

● Liste for alle NAF dan graderte oppdateres og ferdigstilles. Stein-Are.
● Alle utlagte artikler på aikido.no har ikke med i overskriften navn på den som har

skrevet teksten, men kun den som har publisert den. Kan dette endres, at forfatters
navn blir innlagt under tittel? Sjekkes av HansO.

○ Finnes ingen enkel funksjonalitet for dette.
● Oppfølging fra møte med TK på sommerleir. HansO sørger for referat

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ugsWjES7iWj0PAo6YPTj2EoyIbVK1ahbbkVqFX6QNeY/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ugsWjES7iWj0PAo6YPTj2EoyIbVK1ahbbkVqFX6QNeY/edit#gid=0


● Ida avtaler møte med Trondheim aikido
● Elisabeth jobber videre med aikido.no (med støtte fra Ida og HansO).
● Ida sender ut ny møtekalender i form av kalenderinvitasjoner.

Vedtak:
● Vinterleir er et NAF arrangement. En ny dialog må igangsettes rundt økonomi og

styreform.

http://aikido.no

