
Referat NAF Styremøte
Dato: 07.06.2020

Tilstedeværende

Navn Ansvarsområde 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 med NKF (Fast punkt)
3. Rekruttering (Fast punkt)
4. Økonomi (Fast punkt)
5. Årsmøte
6. Eventuelt

1.  Sommerleir (Fast punkt)

Innmeldt av: Gurdis
● Refusjoner for de som har betalt gjøres fortløpende.

Vedtak:



● Ingen

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

● Ingen

Vedtak:
● Ingen

3. Rekruttering (Fast punkt)
Innmeldt av: Ida

● Aikido.no: videre prosess blir diskutert.

Vedtak:

● Forslag til intern plan blir laget. (Elisabeth)
● Kort status blir fast punkt på hvert møte.
● På Årsmøtet blir det presentert ny landingsside.
● MapSVG blir kjøpt inn til ny landingsside. (Elisabeth)

4. Økonomi (Fast punkt)
Innmeldt av: Jacqueline

● Styrets beretning for 2019 beskriver bruk av overskudd for 2019.
● Styret er i følge Årsmøtet 2019 i stand til å supplere egen revisor.

Vedtak:
● Styrets beretning og Årsregnskap for 2019 godkjennes av styret.
● Fysisk signering finner sted ved neste fysisk møte.
● Revisors beretning tas til etterretning
● Ifølge protokollen fra generalforsamling 2019 som ga styret oppgaven med å finne

revisor nr 2, utnevnes Kristin Dievaityte fra JuShinKan til revisor nr 2. Kasserer
erklærte seg inhabil. Et flertall av styret på epost (Ida, Mona, HansO) plus 2 vara
(Elisabeth og Gurdis) svarte positivt.

5. Årsmøte
Innmeldt av: Ida

● Teknisk løsning ble gjennomgått og testet
● Møtet åpner 20 min før begynnelsen for teknisk gjennomgang.

Vedtak:



● Ingen

6. Eventuelt
Innmeldt av: -

● Shidoin/Fukushidoin møtet i Juni er ikke innkalt til enda. Styret sjekker med TK
(Mona).

● Zoom tilbud benyttes for et års abonnement. (Jac)
● Styret ber TK om innsyn i den til enhver tid gjeldende Danlisten elektronisk. (Mona)

Vedtak:

● Ingen


