
Referat NAF Styremøte
Dato: 02.06.2019
Tilstede: Ida Andersen (Styreleder), Kjetil Hatlebrekke (Sommerleiransvarlig), , Mona Brude
(klubbkontakt), Julie Spro (1.vara), Elisabeth Kallinen (2. vara),
Ikke til stede: Stein Are Engstad  (TKs representant) (første del), Kaori Takamine
(Kasserer), Hans O. Martinsen (sekretær), Gurdis Singh Jassal (3. vara)

Agenda
1. Oppfølging saker fra tidligere møter
2. Sommerleir (Fast punkt)
3. Strukturendringer NKF
4. Økonomi
5. Rekruttering (Fast punkt)
6. Eventuelt

1. Oppfølging saker fra tidligere møter
Innmeldt av: Ida

● Flere redaktører til aikido.no og Facebook. Ida legger ut på Facebook
a. Oppbevaring av personopplysninger. Ida må følge opp disse rutinene med

klubbkontaktene.
● Ida har fulgt opp klubber som ikke har betalt for vårsemesteret eller fylt ut

medlemsliste, det er fortsatt et par klubber som ikke har betalt.
●

2. Sommerleir (Fast punkt)
Innmeldt av: Gurdis

● Hvem som henter Suganuma Sensei er fremdeles ikke avklart.
● Hvem som følger med Suganuma Sensei?

○ Kaori sender epost og spør.
● Hvem som håndterer Sensei praktisk på leiren er fremdeles ikke avklart før vi vet

hvem som er med fra Japan.
● Budget for bevertning med mer til Olsen Sensei og Suganuma Sensei ble diskutert

○ Deltagere på middagen etter leiren er:
■ Suganuma Sensei
■ Olsen Sensei
■ Tomoko Iohara og Megumi Morita, følgepersoner for Suganuma
■ Eventuelle tilreisende deltagere fra Fukuoka?
■ sjåfør
■ representant fra NAF Sommerleir Komite
■ representant fra NAF Styre
■ representant fra NAF Teknisk Komite



■ Budsjett: 8000,-
○ Det er ingen ytterligere føringer fra styret til komiteen rundt budsjett.

● Førstehjelpsskrin må forhåndsfylles. Kjetil håndterer dette.
● Informasjon om behov for betaling av kontakt Yen av typen 200 NOK.
● Ida legger ut timeplanen for leiren.

Beslutning: I teksten over.

3. Strukturendringer NKF
Innmeldt av: Ida

● Elisabeth og Ida orienterer om omorganisering i NKF. Midlene som var søkt til
Kuribayashi, Ariga, VAF, ungdomssatsning og rekruttering i 2019 er foreløpig frosset.
Elisabeth og FLIS følger opp og jobber for å få utbetalt midlene, og har tett
kommunikasjon med berørte klubber.

Beslutning: Ingen

4. Økonomi
Innmeldt av: Ida

● Kommentarer fra revisor har ble orientert om.
○ Beslutning: Ønskene fra revisorer blir tatt til etterretning og regnskapet

oppdateres.
○ Beslutning: Klare rutiner skal beskrives. Ble gjentatt at det er kun refusjoner

yngre enn 1 år som er gyldige. Ansvarsmatrise er Kasserer som ansvarlig til å
godkjenne. Leder må involveres ved egne utlegg, tvil eller utlegg over 5000,-
Kaori lager ansvarsmatrise. HansO publiserer.

● Budsjett 2020
○ Ida og Kaori lager forslag til neste gang.

5. Rekruttering (Fast punkt)
Innmeldt av: Ida

● Ny landingsside

Oppfølging fra forrige møte:
● Elisabeth med hjelp fra Ida, HansO har laget et forslag til ny landingsside myntet på

nye. Tillatelse for bruk av bilder og personene i de i siden som benyttes er innhentet.
● Julie har laget utkast til mail/skriv til skolene/gymlærer.

○ Ida foredler teksten.
● Ida og Elisabet lager forslag til spørreundersøkelse. (Tas neste møte)

Beslutning: Ingen

6. Eventuelt
Innmeldt av: HansO



● Det ble redegjort TKs behov for mulighet for innsending av redaksjonelt stoff. NAF
styret tar den jobben enn så lenge.

● Oppfølging av TK - NAF møte
○ Ansvarsmatrise skal lages. 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.

Beslutning:

Innkalling til årsmøte - bruk fjorårets

HansO: Alle klubbene må sende årsmeldinger
Styrets sammensetning


