
Referat NAF Styremøte
Dato: 06.12.2020

Tilstedeværende

Navn Ansvarsområde Tilstede Ikke tilstede

Ida Andersen Styreleder x

Hans O. Martinsen Sekretær x

Leif A. Larsen Kasserer x

Elisabeth Kallinen Klubbkontakt x

Gurdis Singh Jassal Tidligere Sommerleiransvarlig x

Harrieth Lundberg Tidligere 1. vara / Styremedlem x

Henning Aas 2. vara x

Steffen Wikan 3. vara x

Lars Lomell TKs representant x

Agenda
1. Sommerleir (Fast punkt)
2. Samarbeid med NKF (Fast punkt)
3. Økonomi (Fast punkt)
4. aikido.no
5. Eventuelt



1.  Sommerleir (Fast punkt)

Innmeldt av: Gurdis
● Gurdis melder at han ønsker å fratre sitt verv grunnet uforutsigbarhet i arbeidstider.

Han ønsker fortsatt å bidra til organisering av sommerleir.
● Det ble diskutert hvordan dette skulle håndteres

Vedtak: Harrieth Lundberg tar over som styremedlem, sommerleiransvar tas over av styret
frem til årsmøtet og følges opp der.

2. Samarbeid NKF (Fast punkt)
Innmeldt av: Elisabeth

● Elisabeth orienterer om Seksjonsmøte 5-6.des
● Viser til sakspapirer for Forbundstinget

Vedtak: Ingen

3. Økonomi (Fast punkt)
Innmeldt av: Leif

● Det ble diskutert mulighetene for NAF og NAF sine medlemsklubber å søke diverse
støtteordninger som ikke er knyttet til NKF.

Vedtak: Ingen

4. Aikido.no
Innmeldt av: HansO

● Landingssiden er klar til å testes på en kontrollgruppe og arbeidsgruppen vil
fremlegge landingssiden for godkjenning av styret, og orienterer om fremdriftsplan.

● Ida orienterer om innspill fra Lars Lomell og Bjørn Eirik Olsen
Vedtak:

● Fremdriftsplan er vedtatt
● Sidene er klare for testing og vil bli sendt ut til kontrollgruppe
● Bildematerialet må ha sekundære bilder, slik at tilbaketrekking av rettigheter raskt

kan gjøres rent praktisk.
● Det skal innhentes godkjenning fra personer på bildene i henhold til Norsk lov
● Fremstilling av NAF sitt eierskap og Aikikans samarbeid tydeliggjøres, løsningen

godjennes av styret på epost

https://kampsport.no/forbund/forbundsting-2020-sakspapirer/?fbclid=IwAR1Pys-gJccRbbkbRbw2bTzjkJTATfAFboRzGzu_Dw2zM72P-h3W4RD98nU


5. Gjennomgang av statutter
Innmeldt av: Ida

● Ved forrige styremøte ble Lars, Mona, Harriet og HansO foreslått som arbeidsgruppe,
med Lars som koordinator.

● Ella foreslår Jacqueline som en del av arbeidsgruppen
Vedtak:

● Lars, Mona, Jacqueline og HansO foreslått som arbeidsgruppe, med Lars som
koordinator. Harriet deltar hvis Mona ikke stiller.

● Gruppen har muligheten til benytte seg av styrets reisebudsjett, hvis dette er
nødvendig. (opp til 2 møter)

6. Eventuelt
Innmeldt av: Ella

● Ella går gjennom tilbakemeldinger fra klubber fra dialogmøter
○ Forslag: Klubbmøte for alle klubbenes medlemmer i Januar, mulige temaer:

■ Hvem er NAF?
■ Forventningene til NAF.
■ Rekruttering
■ Klubbenes engasjement
■ Hvordan får man økonomisk støtte?

○ Forslag: Ressurskanal på nett:
■ Diverse ressurser som kan benyttes av klubbene

○ Forslag: Fotograf på stevner. For å hjelpe NAF og klubbene å opparbeide en
bildebase

○ Forslag: NAF kan tilby subdomener i aikido.no
● Av praktiske hensyn foreslås det at Jacqueline er på styrets mail

Vedtak:
● Harriet bistår med å hjelpe Leif med å videresende e-poster til Jaq.
● aikido.no gruppen bes se på hvordan det kan legges til rette for en ressurskanal
● aikido.no gruppen bes se på hvordan de kan legge tilrette for medlemsklubbers egne

subdomener i aikido.no med enkle hjemmesider.
● styret vil se videre på gjennomførelse et klubbmøte på begynnelsen av nyåret. Ella

setter opp en plan for gjennomførelse.


