
Referat NAF Styremøte med TK
Dato: 05.01.2020

Tilstedeværende

Navn Ansvarsområde Tilstede Ikke tilstede

Ida Andersen Styreleder x

Hans O. Martinsen Sekretær x

Jacqueline von Arb Kasserer x

Mona Brude Klubbkontakt x

Kjetil Hatlebrekke Sommerleiransvarlig x

Elisabeth Kallinen 1.vara x

Gurdis Singh Jassal 2.vara x

Julie Spro 3. vara x

Stein Are Engstad TKs representant i styret x

Bjørn Eirik Olsen Leder TK x

Gaute Lambertsen Sekretær TK x

Lars Lomell 1. mai instruktørmøtet TK x

Dimitris Farmakidis Sommerleiransvarlig TK x

Erik Vanem Fukushidoin/Shidoin seminaret TK x

Agenda
1. Sommerleir
2. Orientering fra møte med Trondheim Aikidoklubb 12.des
3. Samarbeid styret og TK
4. Retningslinjer for refusjoner i styret og TK
5. Orientering fra ledermøte i NKF 25.-26.okt
6. Handlingsplan 2020
7. Diverse



1. Sommerleir (Fast punkt)

Innmeldt av: Gurdis
● Ingen av sommerleiransvarlige er tilstede.
● Nakamura Sensei kan muligens ikke komme. Shihan Bjørn Eirik Olsen er som vanlig

hovedinstruktør, øvrige TK vil kunne erstatte Nakamura. Vi vet mer ila. en ukes tid.

Vedtak:
● Ingen

2. Orientering fra møte med Trondheim Aikidoklubb 12.des

Innmeldt av: Ida
● Ida orienterte om sitt møte med Trondheim Aikidoklubb. Peker til to hovedområder:

Økonomi og Administrasjon. Begge deler er svart opp av NAF i møtet.

Vedtak:
● Ingen

3. Samarbeid styret og TK

Innmeldt av: Ida
● Styret ønsker tettere kommunikasjon med TK. TK imøtekommer dette.

Vedtak:
● TK utnevner ny styrerepresentant
● Øker til minimum 3 TK/Styret møter årlig
● Gaute og HansO legger TK sin Dan liste inn i NAF Disken
● Dan oppsummering legges ved TKs årsberetning

4. Retningslinjer for refusjoner i styret og TK

Innmeldt av: Ida
● Ida åpner for diskusjon rundt bruk av refusjoner i TK og Styret.
● Minner om forelding av refusjon på 1 år

Vedtak:
● Ved deltagelse og bruk av refusjon skal det skrives en rapport.
● Fullmaktsmatrise og retningslinjer for billettpriser i NAF sendes til TK
● TK lager aktivitetsplan for 2020 som benyttes i Styrets plan innen 25. Januar.



5. Orientering fra ledermøte i NKF 25.-26.okt

Innmeldt av: Ida
● Ida innleder informasjon om omorganisering i Norsk Kampsport Forbund.
● Informerte spesifikt om forslaget om at støtte i større grad vil tilfalle stilarter som tilbyr

konkurranse.
● Aikidokomiteen har svart opp forslaget.

Vedtak:
● Ida videresender informasjon om omorganseringen og innspillene fra aikidokomiteen.

6. Handlingsplan 2020/2021

Innmeldt av: HansO
● HansO informerer
● Årsmøtet har sak for hvem som inviteres med budsjett.
● Kommentar fra ansvarlig for Kuribayashi leir. Det er et ønske om at denne leiren blir

tatt over av NAF sentralt.

Vedtak:
● Ingen

7. Diverse

Innmeldt av: HansO
● TK oppfordrer styret til å sende møteinnkalling tidligere (14 dager)
● Informerer om 1. mai møtet og ønske om felles TK og styremøte, 30 April.
● TK tar opp IAF møtet og ønsket om:

○ Koordinering av standpunkt rundt saker
○ Saker som man har deltatt på diskusjonen om blir informert om på en folkelig

måte
○ Det ble diskutert hvorvidt TK trenger å delta.
○ Det ble diskutert hvorvidt NAF i det hele tatt trenger å delta.

● Som fast sak på Årsmøtet legger TK frem plan for neste års sommerleir. De
budsjettmessige konsekvenser godkjennes av årsmøtet.


