
Referat NAF Styremøte
Dato: 04.11..2018
Tilstede: Ida Andersen (Styreleder), Kjetil Hatlebrekke (Sommerleiransvarlig), Elisabeth
Kallinen (2. vara), Gurdis Singh Jassal (3. vara), Stein Are Engstad (TKs representant) og
Mona Brude (klubbkontakt)
Ikke til stede: Hans O. Martinsen (sekretær), Kaori Takamine (Kasserer) og Julie Spro
(1.vara)

Agenda
1. Oppfølging saker fra tidligere møter
2. Støtte til leire
3. Rekruttering

1. Oppfølging saker fra tidligere møter
Innmeldt av: Ida

● Flere redaktører til aikido.no og Facebook.
a. Julie lager sak

● Juniordager på sommerleire fremover
a. Ida følger opp med TK

● Nye barnebøker
a. Mona har bestilt 2000 nye barnebøker, og samtidig rettet småfeil. Totalprisen

kommer på  7000,- + moms = kr 8750,- som blir kr. 4,38 pr juniorbok.
● Samarbeid med NKF

a. Gurdis deltok på Ledermøte i NKF 26.-27.oktober.
b. Ida sender innkalling til møte for å gå gjennom samarbeidsavtalen med NKF. I

tillegg til Ida, Mona, Gurdis og Elisabeth fra styret inviteres også Lars Lomell.
Foreslått dato er 11.nov kl21.

● Sommerleir
a. Elisabeth har vært i kontakt med en kursholder i idrettsmedisin som kan holde

kurs i forebygging av idrettsskader. Han foreslår 4-timers kurs med to timer
teori og to timer praksis. Styret er positive, men opplever 4 timer som for
langt. Det kan bli vanskelig å finne tid på sommerleiren og vil foreslå det i
forbindelse med instruktørseminaret 1.mai i stedet. Stein-Are tar det opp med
TK.

b. Vi har fått priser for 2019 fra skolen, og noen økte kostnader til Suganuma
senseis reise og til Vipps/iZettle gjør det nødvendig å vurdere prisene.
Følgende vedtak ble gjort:

i. Pris per økt og hel leir er ikke endret.
ii. Pris for tredagerspass settes ned til 1350kr.



iii. Pensjonistrabatt endres til honnør for å inkludere flere grupper.
iv. Innført studentrabatt med studentbevis! Samme pris som for ungdom,

1350kr for hele leiren.
v. Pakkepris for utlendinger (trening, mat/festmiddag og overnatting i

sovesal) settes til 3000kr
c. Gurdis sender materiell til Ida for å lage plakater.

● Vinterleir
a. Treningen på søndag starter tidligere for å avslutte kl14, slik at vi kan ha møte

1430-1630. Stein-Are sjekker møterom og mat.
b. Elisabeth blir med som vara

● Nyttårsleir
a. Styret ønsker et fysisk møte i forbindelse med nyttårsleiren, etter siste trening

på søndag. Mona finner sted for å møtes og spise middag.

2. Støtte til leire
Innmeldt av: Ida

● Ungdomsleiren i februar støttes med 4000kr.
● Bergen Aikidoklubb (v/Steffen Wikan) søker støtte til høstleir med Bjørn Eirik Olsen

og er innvilget 2000kr i støtte.
● NTNUI søker støtte til leir med Bjørn Eirik Olsen i oktober 2018 og er innvilget 2000kr

i støtte.
● Ida svarer de respektive klubbene.

3. Rekruttering
Innmeldt av: Ida

● Rekruttering av nye medlemmer til aikido er høyt prioritert både av
medlemsklubbene, TK, NKF og andre.

○ Hva kan vi som forbund gjøre på nasjonalt nivå? Hva kan vi gjøre for å hjelpe
aikidolinja på folkehøyskolen og klubbene med sin rekruttering?

○ Hvilke målgrupper og hvordan når vi dem?
● Diskuteres videre på neste møte


