
Styremøte 06.09.2011 
 
Saksliste: 
 
1.Sommerleir 
2.Jubileum i Sverige og jubileumsgave 
3.NAF sine hjemmesider 
Bokført sak 
 
Til stede: 
John Øyvind Albertsen, Styreleder 
Kim André Tinderholt, Klubbkontakt 
Tor Magnus Nortun, Sekretær 
Kjetil Hatlebrekke, Sommerleiransvarlig 
Eiulf Ringstad, Kasserer 
Harrieth Lundberg, 2.vara 
 
Møtet ble gjennomført via Skype. 
 
Sak 1: Sommerleir 
 
Sommerleiren ser ut til stort sett å ha gått bra, men kan trenge litt bedre organisering, spesielt 
barnetreningene. Forslag om å utvide sommerleirkomiteen med en person som skal ha ansvar for 
barnedelen av leiren, men foreløpig ikke noe vedtak om dette. Salg av effekter ser ut til å gå litt i 
minus, men regnskapet for leiren er fortsatt ikke klart så det er usikkert hvor mye det eventuelt blir. 
Også foreslått å opprette en egen konto for sommerleiren, først og fremst for at Paul ikke skal måtte 
bruke sin egen private konto for pengene fra sommerleiren. Kasserer skal undersøke muligheten for 
dette. 
 
Sak 2: Jubileum i Sverige 
 
Ser ut til at John Øyvind reiser som representant for styret og Erik Vanem representerer TK. Forslag 
om å la svenske besøkende trene gratis på seminarer i Norge. Forslaget vedtatt for sommerleiren. 
Styret venter på å få svar fra klubbene angående seminarer i klubbregi. 
 
Sak 3: Nettsider/hjemmeside 
 
Har kommet flere forslag til forbedringer av nettsidene. De ansvarlige regner også med det kan 
være gjennomførbart å legge ut instruksjonsvideoene. Bortsett fra det har det ikke kommet så mye 
mer konkret ut av forslagene. 
 
 
Bokført sak: 
 
Styret fikk via TK en henvendelse i sommer angående forspørsel om donasjon til OSenseis dojo i 
Ibaraki. Som alle vet var det store ødeleggelser i tsunamien som traff Japan på vårparten og det 
medførte også store skader på dojoen som OSensei dannet i Ibaraki. Etter initiativ fra Inagaki 
sensei, og støttet av Doshu, er det oppfordret til å gi donasjoner som går til restaureringen av denne. 
Styret har på epost og telefon, etter samråd med TK, besluttet å gi 200 000 yen dvs ca 14 000 kr til 
formålet.  


