
Referat NAF Styremøte
Dato: 06.10.2019

Navn Tittel 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

Agenda
1. Sommerleir (Fast punkt)
2. Samarbeid NKF (Fast punkt)
3. Økonomi (Fast punkt)
4. Søknader Bergen Aikidoklubb
5. Søknad Oslo Aikidoklubb
6. IAF Samarbeid og representasjon
7. Diverse

1. Sommerleir (Fast punkt)

Innmeldt av: Gurdis
● Datoer for neste sommerleir er 4-9.juli 2020
● Nakamura sensei er invitert av Bjørn Eirik Olsen sensei
● Jac følger opp problemstilling rundt filming av gradering med TK. De er i dialog.

Styret avventer en endelig besluttning. En foreløpig uttalelse er at filming er ikke tillatt



med mindre det er klarert med graderingskomiteen og de involverte.

● Vår personvernerklæring er oppdatert og skal refereres til under NAF arrangerte
arrangementer. Ny personvernerklæring er sendt ut til medlemsklubbene.

Vedtak:
●

2. Samarbeid NKF (Fast punkt)

Innmeldt av: Elisabeth
● Jacqueline, Ida og Elisabeth deltar på ledermøte i NKF 25.-26.okt

Vedtak:
● Jacqueline representerer NAF.  (Ida representanter NKF aikidokomiteen og Elisabeth

for NKF FLIS)

3. Økonomi (Fast punkt)

Innmeldt av: Ida
● Fullmaktsmatrise som ønsket av revisor, er sendt til kasserer og er gjennomgått av

styret.
● Etter gjennomgang av foreløpig regnskap ser styret at få benytter seg av støtten til

TK leire, og oppfordrer klubbene til å benytte seg av dette.
● Fast sparing til jubileumsleir utgifter ble diskutert

Vedtak:
● Oppdatert Fullmaktsmatrise er godkjent
● Fast sparing til jubileumsleire blir eget punkt på revidert og fremtidige budsjettet,

dette basert på Jubileumsleir hvert 10 år.

4. Søknader Bergen Aikidoklubb

Innmeldt av: Ida
● NAF har fått søknader for støtte til seminar med Gaute Lambertsen 15-17 mars og

27-29 september 2019.

Vedtak:

https://drive.google.com/file/d/1EtK1yX8ZGeW4ID9lJHbNWfmc9kHNkuL4/view


● Støtte på 1500,- til hver av seminarene med Gaute Lambertsen (15-17 mars og
27-29 september 2019) er godkjent. Jac svarer klubben.

5. Søknad Oslo Aikidoklubb

Innmeldt av: Ida
● Oslo Aikidoklubb har søkt om støtte/underskuddsgaranti for å kunne invitere

Kuribayashi sensei i 2020.
● Dette er en Hombu instruktør.
● Etter ønske fra styret har OAK oversendt regnskap og kommentarer.
● Kostbesparende tiltak er avtalt med klubben.

Vedtak:
● Ida forbeholder seg inhabil i saken. Styret gir henne uttalelsesrett.
● Styret aksepterer en ekstraordinær underskuddsgaranti, såfremt kostbesparende

tiltak blir fulgt. Budsjett for 2020 blir revidert deretter. Jac skriver til OAK.

6. IAF - samarbeid og representasjon

Innmeldt av: Ida
● IAF har invitert til Aikido Summit i 2020 med General Assembly 26-28 sept. Saker må

meldes inn 6 måneder i forveien
● Representasjon fra NAF er:

○ Ida (som Styreleder)
○ Jacqueline (også som representant i IAF Working Group on Disabilities)
○ Mona (også som representant i IAF Working Group on Statutes)

7. Diverse

Innmeldt av: HansO
● Ida avtaler møte med Trondheim aikido ved anledning
● Elisabeth jobber videre med aikido.no (med støtte fra Ida og HansO).
● Ida informerer om en muntlig avtale mellom Bjørn Eirik Sensei og styret. Hvem som

skal inviteres til neste NAF sommerleir, diskuteres med styret på sommerleiren året
før.

● Styret har informert TK et ønske om tettere samarbeid og større delaktighet i sine
møter.

● Styret etterlyser liste over Dan graderte fra TK. Mona sjekker med TK.
● Styret etterlyser referat fra 1. Mai møte fra TK.

http://aikido.no

