
Referat NAF Styremøte
Dato: 07.10.2018
Tilstede: Ida Andersen (Styreleder), Hans O. Martinsen (Sekretær), Mona Brude
(Klubbkontakt), Kjetil Hatlebrekke (Sommerleiransvarlig), Julie Spro (1. vara), Elisabeth
Kallinen (2. vara), Gurdis Singh Jassal (3. vara), Stein Are Engstad (TK's representant)
Ikke tilstede: Kaori Takamine (Kasserer)

Agenda
1. Oppfølging saker fra tidligere møter
2. Bestille nye barnebøker
3. Ungdomsleir
4. Samarbeid med NKF
5. Sommerleir
6. Eventuelt

1. Oppfølging saker fra tidligere møter
Innmeldt av: HansO

● Flere redaktører til aikido.no og Facebook.
- Julie: Julie gjør dette til neste møte

● Juniordager på sommerleire fremover
- Ida: Utsettes til neste møte

● Endring av rutiner for Graderingspapirer
- HansO: Ny tekst klar til gjensomsyn:
https://docs.google.com/document/d/15FXGQOkOz30S7tV8NRn3xq3oYyKFXIRhJtri
8OTwe84/edit#
Tekst godkjent, etter gjennomsyn.

● NAF Tskjortebutikk
- HansO: Ny tekst klar til gjennomsyn:
https://docs.google.com/document/d/1tiOY6_kgPNno4QQQkEBoT-Plh0Gqwf4Psetcg
tF20rA/edit
Legges ut på Facebook, aikido.no, i referatet og sendes til klubbene.

● Personvernærklæring
- Ida: Skrevet mail til klubbene og utkast til registreringsskjema
- HansO: Personvernærklæring publisert,
https://aikido.no/organisasjoner/norges-aikidoforbund/personvern

a. HansO: Oppdatere mal på medlemslister og hver enkelt meldmeslister
b. Ida: Sende ut mail

https://docs.google.com/document/d/15FXGQOkOz30S7tV8NRn3xq3oYyKFXIRhJtri8OTwe84/edit#
https://docs.google.com/document/d/15FXGQOkOz30S7tV8NRn3xq3oYyKFXIRhJtri8OTwe84/edit#
https://docs.google.com/document/d/1tiOY6_kgPNno4QQQkEBoT-Plh0Gqwf4PsetcgtF20rA/edit
https://docs.google.com/document/d/1tiOY6_kgPNno4QQQkEBoT-Plh0Gqwf4PsetcgtF20rA/edit
https://aikido.no/organisasjoner/norges-aikidoforbund/personvern


c. HansO: Publisere på nett (aikido.n).
d. Mona: Følge opp skjema innmelding i November, ikke samtykke betyr slettet.
e.

● Arkivering av historiske dokumenter
- HansO: Tor Anton har fått tilgang.

● Eventuelt
- Ida gjør en enkel materiell-opptelling til neste styre:
Gjort:

● 5,5 hele esker med flyers
● 1 eske med brosjyrer og visittkort fra Hadeland
● 2,5 esker med aikidobøker
● 1 eske med gamle permer (feks årsperm 1998) og DVD-er fra jubileet i 2007

(inkl alle kassettene med opptak)
Det finnes ytterligere:

● Matter på Hadeland Folkehøyskole
● Japansk og Norsk bordflagg flagg på Hadeland Folkehøyskole
● Bilde av O’sensei og Kisshomaru på Hadeland Folkehøyskole
● Betalingsterminal (iZettle) i Tromsø.

-
Beslutning: Innkjøp av ny iZettle terminal gjøres av Sommerleir ansvarlig.

2. Bestille nye barnebøker
Innmeldt av: Ida
Tomt for barnebøker - må bestilles opp nye. Trykkeri i Tromsø?
Beslutning: Nye bøker skal trykkes opp. Mona sjekker med tidligere styreleder om hvor de
eventuelt finnes.

3. Ungdomsleir
Innmeldt av: Ida
Ny ungdomsleir avholdes i Oslo 21.-26.februar 2019. Er det noe vi kan gjøre for å hjelpe,
f.eks. støtte økonomisk?
Beslutning: Styret ønsker å støtte med opp til 4000 NOK. Ida avklarer hvordan best å gjøre
det innenfor rammene til forbundet.

4. Samarbeid med NKF
Innmeldt av: Ida
Styret invitert til Ledermøte i NKF 26.-27.oktober.
Beslutning: Gurdis stiller på vegne av styret. Elisabeth hjelper Gurdis gjennom prosessen.
Lese gjennom samarbeidsavtale NKF (NAF-styret)



Beslutning: Ida inviterer til spesielt møte for å gjennomgå avtalen for forståelse og
eventuelt forslag til endringer.

5. Sommerleir
Innmeldt av: Ida/Elisabeth
Samarbeidsavtale med fastlege? Sentrum har hatt førstehjelpskurs med sine instruktører,
men savnet fokus på idrettsskader og forebygging. Et mulig innslag på sommerleiren?
Beslutning: Styret anbefaler at det tas med i TKs Instruktørundervisning. Stein-Are
informerer. Styret ønsker at Sommerleirkomiteen skal vurdere om det kan gjenomføres.
Gurdis tar det videre. Elisabeth lager forslag til sommerleirkomiteen.

Informasjon fra sommerleirkomiteen:
● Suganuma Shihan har bekreftet datoene.
● Informasjonsmail har kommet fra Bjørn-Eirik Olsen Shihan
● Ida hjelper med plakater til sommerleir.
● Nye rutiner med skolen.
● Ønsker å promotere leiren for utlandet
● Ida skal ordne tilgang til sommerleir konto for Gurdis.

6. Sommerleir
Innmeldt av: HansO
NAF styret (hver enkelt) må bestille billetter til Tromsø (Vinteerleir) møtet og eventuelt Oslo
(Nyttårsleir) møtet umiddelbart.


