
Referat NAF Styremøte med TK
Dato: 06.01.2019
Tilstede: Ida Andersen (Styreleder), Kjetil Hatlebrekke (Sommerleiransvarlig), Gurdis Singh
Jassal (3. vara), Mona Brude (klubbkontakt), Hans O. Martinsen (sekretær), Julie Spro
(1.vara), Elisabeth Kallinen (2. vara)
Ikke til stede: Stein Are Engstad (TKs representant), Kaori Takamine (Kasserer)

Agenda
1. Oppfølging saker fra tidligere møter
2. Søknad fra Oslo Aikidoklubb (OAK)
3. Sommerleir
4. Rekruttering
5. Signaturrett hos Nordea
6. Eventuelt

1. Oppfølging saker fra tidligere møter
Innmeldt av: Ida
Beslutning: Utsatt til neste møte

2. Søknad fra Oslo Aikidoklubb (OAK)
Innmeldt av: OAK
Oslo Aikidoklubb ber om ekstraordinært fritak fra medlemskontingent og klubbkontingent.
Sak utsatt fra sist møte.

Lengre diskusjon mellom styrets medlemmer hvor den generelle tilstanden til Aikido i
Norge/Verden ble tatt opp. Det prinsipielle i saken blir diskutert.

Beslutning: Det blir tilbudt betalingsutsettelse for Høst-semesteret. En dialog med klubben
blir innledet for å finne mulige andre måter for NAF å hjelpe. Det prinsipielle spørsmålet om
slike fritak blir løftet til Årsmøtet da det ikke finnes rom i budsjettet som er styrets primære
styringsverktøy.

3. Sommerleir (Fast punkt)
Innmeldt av: Kjetil/Gurdis
Henvendelser fra utlandet gjør at informasjonen for leiren ble sjekket.

Mulige flybilletter for Suganuma Sensei ble diskutert, pga høye priser.



Ida sender informasjon om flybilletter vi har funnet til Bjørn-Eirik Oslen. Han tar kontakten
med Japan. Styret vil være tydelig med BEO at billettene må følge budsjett.

Mulig timeplan for leiren ble diskutert. Styret ønsker et bredt tilbudt med tid til både
ungdommer og hele TK.

Beslutning: Ingen

4. Rekruttering (Fast punkt)
Innmeldt av: Ida
Beslutning: Ingen

Ida innledet med sin visjon. Orienterer om planer for en spørreundersøkelse.
Ønsker flere ideer og initiativ.

Idemyldring:
● Hva målgruppen i en slik rekruttering blir diskutert. Ungdom er en av flere, ref møte

med TK Sommerleir 2018. Folkehøgskolen er viktig.
● Ta en gymtime eller fler for en eller flere skoler.

○ Studentklubber
○ Videregående
○ Ungdomsskoler

■ TIlbud direkte til Gymlærer
● Andre målgrupper blir diskutert.

○ NAV?
○ Yoga grupper?
○ Lav terskel er viktig. Det er for alle.

● Brosjyrer kan deles ut til klubber av forskjellige typer.
● Identitet er viktig
● Kommunisert samhold er et bra virkemiddel
● Jobbe med kroppen som kan settes sammen med alle
● Spesialiserte budskap til gitt målgruppe
● “Vær sosial uten å snakke med noen.” ble nevnt av styrets yngre, introverte medlem.
● Gjøre aikido.no mer tilgjengelig for helt nye

Besluttning:
● HansO og Elisabeth lager et forslag til ny landingside myntet på nye.
● Ida og ELisabet lager forslag til spørreundersøkelse.
● Ida innhenter tillatelse for bruk av bilder og personene i de.
● Julie lager utkast til mail/skriv til skolene/gymlærer.



5. Signaturrett hos Nordea
Ida har vært i kontakt med Nordea for å gi Gurdis tilgang til sommerleirkonto, og de mente at
enten må hele styret identifisere seg med pass og signere, eller så må de gi signaturrett til
noen som kan signere på vegne av styret. Det er nyttig slik at vi ikke bruker like mye tid på
slike ting fremover.

Følgende alternativer til signaturrett er skissert hos Altinn:
● Styrets medlemmer alene eller sammen med andre
● Styrets medlemmer hver for seg.
● To styremedlemmer i fellesskap.
● Tre styremedlemmer i fellesskap.
● Styret i fellesskap.
● Styrets leder alene eller sammen med andre
● Styrets leder alene.
● Styrets leder og nestleder hver for seg.
● Styrets leder og nestleder i fellesskap.
● Styrets leder alene eller to styremedlemmer i fellesskap.
● Styrets leder og ett styremedlem i fellesskap.
● Styrets leder og to styremedlemmer i fellesskap.

Beslutning: "styrets leder alene eller to styremedlemmer i fellesskap". Det er med andre ord
tilknyttet rolle og ikke navn, så det vil automatisk endres når vi endrer styret. Ida vil registrere
dette i Brønnøysundregisteret.

6. Eventuelt
Innmeldt av: HansO

Beslutning: Ingen saker


