
Referat NAF Styremøte
Dato: 07.02.2021

Tilstedeværende

Navn Ansvarsområde Tilstede Ikke tilstede

Ida Andersen Styreleder x

Hans O. Martinsen Sekretær x

Leif A. Larsen Kasserer x

Elisabeth Kallinen Klubbkontakt x

Harrieth Lundberg Styremedlem (Tidligere 1. vara) x

Ubesatt 1. vara

Ubesatt 2. vara

Steffen Wikan 3. vara x

Lars Lomell TKs representant x

Jacqueline von Arb Var tilstede på punkt 1,3 og 8 x

Agenda
1. aikido.no
2. Klubbmøte
3. Sommerleir (Fast punkt)
4. Gjennomgang av statutter
5. Forberedelser årsmøte
6. Aktivitetsplan
7. Samarbeid med NKF (Fast punkt)
8. Økonomi (Fast punkt)
9. Eventuelt



1.  Aikido.no
Innmeldt av: HansO

● Mye positive responser fra klubbene og andre Aikidoka.
● Det har kommer noen tilbakemeldinger på innhold, som har blitt rettet / oppdatert

fortløpende.
● Videre utvikling av aikido.no blir diskutert neste styremøte

Vedtak:
● Ingen

2. Klubbmøte
Innmeldt av: Elisabeth

● Møte planlagt avholdt 2. mars 2021 arrangert av Jacqueline og Elisabeth
● Møter er planlagt som todelt:

○ Del 1:
■ Generelt: Hvordan går det?
■ Klubb/kulturbygging: Hvordan skape engasjement, hvordan beholde

medlemmer, hvordan rekruttere, hvordan få tilbake gamle medlemmer.
○ Del 2: Aikido Kahoot

Vedtak:
●

3. Sommerleir (Fast punkt)

Innmeldt av: Ida
● Etter fellesmøte mellom Styret og TK ble det besluttet å avvente litt til. Siste frist er

basert på kommunikasjon med skolen. Det blir ingen japansk instruktør.
● Styret undersøker med skolen hva de økonomiske parametrene er. (Ida)
● Styret kontakter smittevernsteamet for Hadeland, vedrørende mulige

gjennomføringer. (Harrieth)
● Lørdag 3. til Torsdag 8. Juni er de originale dagene. Det vurderes hvor lang leiren

kan være basert på undersøkelsene over.

Vedtak:

●

4. Gjennomgang av statutter
Innmeldt av: Ida

● Komiteen ledet av Lars setter i gang i løpet av uke 5.



● Komiteen består av: Mona, Jaq, HansO og Lars
● Planlegger utkast klart til 11.04.2021
● Videre fremdrift diskuteres neste styremøte

Vedtak:
●

5.Forberedelser årsmøte
Innmeldt av: Ida

● Utsettes til neste styremøte
●

Vedtak: Ingen

● Årsmøtet blir digitalt

6. Aktivitetsplan
Innmeldt av: Ida

● Aktivitetsplan for 2022 ble gjennomgått
● Underliggende budsjett lages, kasserer med assistent kontaktes (Ida)
● Budsjett og lages før 1. mars og godkjennes av styret på epost

Vedtak: Ingen
● Aktivitetsplan for 2022 ble vedtatt

7. Samarbeid med NKF (Fast punkt)
Innmeldt av: Ida

● Ingen saker

Vedtak: Ingen
●

8. Økonomi (Fast punkt)
Innmeldt av: Leif

● Koronarefusjonsordning kan gjelde NAF. Undersøkes. (Jaq/Lars)
● Det ble diskutert avsetninger i regnskapet. Dette med hensyn på fremtidige jubileer.

Vedtak:
● 20.000,- NOK avsettes til fremtidige jubileer i regnskapet for 2020



9. Eventuelt
Innmeldt av:

● Det ble diskutert flere former for arkivering, HansO ser på løsninger for dette.
● Henning Aas trekker seg som varamedlem i fra styret i NAF, valgkomiteen blir

informert (Ida)

Vedtak:


