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Oppmøte:

John Øyvind Albertsen, Styreleder

Eiulf Ringstad, Kasserer

Kjetil Hatlebrekke, Sommerleiransvarlig

Kim André Tinderholt, Klubbkontakt

Tor Magnus Nortun, Sekretær

Sommerleir:
Det meste er i rute. Billetter til instruktør er bestilt og det meste ser ut til å være i orden. Eneste 
mulige problem er at påmeldingen så langt er lavere enn det den har vært tidligere år på samme tid.

Økonomi:
Regnskap sendes til revisor, og vi satser på å ha gjort ferdig den gjennomgangen av regnskapet 
innen årsmøtet. Overskuddet fra sommerleiren ser ut til å gå jevnt nedover fra år til år, noe som 
først og fremst skyldes at inntektene synker men det er også noe økning i utgiftene. 
Instruktørhonorar har vært en nokså jevn utgiftspost, med noe nedgang fra 2011 til 2012. 
Nedgangen i inntekt gir, sammen med lavt antall påmeldte, en viss risiko for at leiren kan gå med 
underskudd i år og det er mulig noe må endres til neste år for å kompensere for inntektsfallet. 

Utlån av sommerleirmatter:
Styret har mottatt en søknad om lån av mattene fra Kristian Haugland i Mental Helse Ungdom. 
Organisasjonen ønsker å låne mattene vi benytter på vår sommerleir for bruk på deres egen 
sommerleir. Styret er i utgangspunktet villig til å låne det ut så lenge Mental Helse Ungdom tar fullt 
ansvar for mattene og ordner transporten av disse. Spesielt viktig at vi i slike tilfeller får til en klar 
ordning på dette med en skikkelig kontrakt og at vi er sikre på at de tar ansvar for mattene og er 
villig til å kjøpe inn nye matter ved skade. Styret vedtar å leie ut mattene mot at Mental Helse 
Ungdom ordner frakt og betaler en sum på kr 3000 i leie.

Combat Games:
Thy Thy Vanem og Kim André Tinderholt har blitt valgt ut til å representere NAF i World Combat 
Games i St. Petersburg 18.-26. oktober. IAF ønsker at alle deltakere skal spille inn en video med et 
gitt utvalg av teknikker som skal bestemmes av IAF, men foreløpig har det ikke blitt gitt ut noen 
informasjon om hvilke teknikker som skal vises.



Hjemmesidene:
Ved forrige sommerleir ble det satt opp en komité som skulle forsøke å fikse hjemmesidene. I 
tillegg ble det satt opp en representant for styret som skulle ha et visst ansvar for arbeidet. Arbeidet 
går framover og målet er at det skal ferdigstilles til årets sommerleir. De nåværende sidene er veldig 
problematiske for redaksjonen å arbeide med, så det har rett og slett vært problematisk å få lagt ut 
ting på nettsidene slik det er nå. Håpet er at de nye hjemmesidene vil gjøre det enklere å legge ut 
nyheter på nettsidene framover. 

Et forslag ble også fremmet om å opprette en facebook-side for forbundet. Kim André Tinderholt 
har sagt seg villig til å opprette en slik side og ta hovedansvaret for siden. Styret vedtar å 
gjennomføre dette umiddelbart. Styret kommer foreløpig til å ta på seg ansvar som moderatorer, 
muligens sammen med redaksjon og eventuelt TK.
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