
Referat NAF Styremøte + TK
Dato: 05.04.2020 (online møte via Zoom)

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 x

Bjørn Eirik Olsen TK x

Dimitris Famakidis TK x

Gaute Lambertsen TK x

Lars Lomell TK x

Erik Vanem TK x

Agenda

I lys av at sommerleiren er avlyst skal vi se på hva NAF og TK kan bidra med til å holde miljøet
samlet og engasjert, samt hvorvidt vi kan bruke det til markedsføring og vise at aikido er mer
enn teknikk.



Google Calendar
NAF har opprettet en kalender som vi finnes på aikido.no hvor vi har oversikt over de ulike
tilbudene for digital trening. De som ønsker å holde trening på en ledig tid kan melde dette til
styret (naf@aikido.no) som administrerer og kan oppdatere kalenderen.

Zoom
NAF oppretter en egen Zoom-konto slik at vi har et digitalt rom til bruk. Her kan både NAF og
TK ha sine møter, og medlemmer som ønsker det kan bruke rommet til organisert trening, samt
at vi kan ha sosiale møter.

Det informeres også om “zoombombing” som gjør at Zoom har fått kritikk i media den siste
tiden. Det er en risiko man løper ved å ha lenke liggende åpent tilgjengelig. Dette kan
arrangøren styre ved å velge å slå på venterom funksjon, og dermed administrere hvem som
kommer inn, eller ved å innføre passord.

Det ble også diskutert rundt personvern og Zoom. NAF forholder seg til norsk lovverk: Instruktør
kan gjøre opptak av egen trening så lenge det informeres tydelig om at det tas opp og hva
opptaket brukes til, og får samtykke fra deltakerne. En deltaker kan deaktivere kameraet sitt for
å unngå være med på opptak. OBS: For barn må man ha skriftlig samtykke fra foreldrene. NAF
lager retningslinjer som er i tråd med norsk lovverk.

Zoom-treninger er i utgangspunkt ment som digital trening i dojo, og alle deltar på eget initiativ.

Teknisk komité
TK tar ansvar for å bidra til undervisning til miljøet og vurderer om de skal ha egne treninger
som et tilbud til hele NAF. De ser på muligheten for å ha 2-3 faste treninger i uken. De ser også
på muligheten for webinar som vil gå over en helg.

Digitale tilbud

Det er iverksatt noen digitale tilbud og NAF ønsker å samle disse på aikido.no. Disse tilbudene
er åpne for alle, og er en fin mulighet til å rekruttere nye medlemmer. De klubbene som allerede
er i gang med dette er:

JuShinKan Stavanger Tilbyr 2 treninger for voksne, en barnetrening (9-13 år) og en trening for
yngre barn (5-8 år) med forelder. Åpent for alle som ønsker.
Sentrum Aikido Vil åpne for Torsdagstrening etter påske.
Fudoshinkan Fudoshinkan Hamar & Hadeland er godt i gang med å opprette et tilbud. De har
laget en Facebookside hvor det ligger timeplan og lenker til treningene. Tilbudet starter opp etter
påske og det åpnes opp for at alle som vil delta. De planlegger å endre navn fra Fudoshinkan
virtual-dojo til Fudoshinkan Aikido Restorative Practice på Facebook.

https://www.facebook.com/VirtualDojoFudoshinkan/


Andre klubber som planlegger online trening og relaterte aktiviteter, og er villige til å åpne for
deltakelse fra andre enn egne medlemmer kan melde disse inn til styret som angitt ovenfor.

Teller treningene til gradering?
Det er lite tenkelig at det vil komme noen direktiv fra Hombu dojo om virtuelle treninger teller til
dan-graderinger. Teknisk komité er åpen for at det skal telle på en eller annen måte, om det blir
på samme måte som før, eller at det teller delvis, eller om man bør vektlegge mer at muligheten
for telling er med å motivere og oppfordre til treningsdeltakelse skal TK se nærmere på.

TK oppfordrer medlemmene til å holde oversikt over sine digitale treninger i denne perioden.

Etikette
Virtuelle treninger bør opprettholde en viss form for etikette. NAF utformer litt informasjon som
kan følge opplegget.

Hva skjer videre?
Vi lager post på aikido.no med link til alle tilbudene, skriver informasjon om den virtuelle
treningen og publiserer det både på aikido.no samt Facebook. Vi skal komme i gang med dette
så raskt som mulig. Ida, Elisabeth og Jacqueline fortsetter det praktiske arbeidet. I tillegg bør
klubbene sende e-post til sine medlemmer å informere om dette, vi skal sende ut informasjon.

Økonomiske konsekvenser
Det spørres om hvorvidt NAF eller myndighetene kan støtte opp om klubber som kanskje vil
slite på grunn av situasjonen vi er i da et resultat kan være at klubber går konkurs. Jacqueline
informerer om at NIF har fått midler til å dempe de økonomiske konsekvensene, og ber om at
klubbene fyller ut en undersøkelse som kartlegger de økonomiske konsekvensene for klubber -
resultatene vil hjelpe med forhandling om videre hjelpepakker fra regjeringen. Egen søknad om
støtte pr klubb vil komme siden. Vi vet ikke enda om dette vil gjelde alle klubber eller bare
medlemsklubber av NIF, men det er NAF klubber som er medlem av NKF, og alle oppfordres til
å fylle ut kartleggingen dersom de opplever økonomisk tap. Jacqueline poster informasjon om
dette på Facebook.

NAF vil oppfordre alle medlemmer til å fortsatt støtte sin klubb og sitt forbund gjennom en tøff
periode.

Møte slutt

https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/NIFs-anbefaling-til-utovelse-av-idrettsaktivitet/

