
Referat NAF Styremøte
Dato: 09.08.2020

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 Sommerleiransvarlig x

Harrieth Lundberg 1. vara 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. Rekruttering (Fast punkt)
4. Økonomi (Fast punkt)
5. Orientering nye styremedlemmer
6. Eventuelt



1.  Sommerleir (Fast punkt)

Innmeldt av: Gurdis
● Ida etterspør regnskap fra ikke avholdt sommerleir.

Vedtak: ingen

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

● Hva er status hos NKF i forhold til FLIS og ny organisering?
● Elisabeth oppdaterer hva status er i FLIS og NKF og gir en kort innføring i

omorganiseringen til nye styremedlemmer. Forbundstinget ble utsatt, og ting har stått
stille pga. Korona, men forbundstinget er satt til å være digitalt 5. September, men
endringer kan tilkomme. Det er ellers lite aktivitet pga. Fraværende
styreleder/nestleder i FLIS.

● https://kampsport.no/forbund/forslag-til-reorganisering-hva-og-hvorfor/
● Alle medlemsklubber oppfordres til å delta på dette. Mer informasjon vil bli sendt ut

av kampsportforbundet.

Vedtak: Ingen

3. Rekruttering (Fast punkt)
Innmeldt av: Ida

● Vi er ajour med ny landingsside og arbeidskomiteen bestående av Hanso, Torgeir,
Ida, Lars og Elisabeth jobber videre med denne.

Vedtak: Ingen

4. Økonomi (Fast punkt)
Innmeldt av: Jacqueline

● Det er enda sommer, men Leif blir satt inn i ting når han er tilbake fra ferie.

Vedtak: Ingen

5. Overtagelse nye styremedlemmer
Innmeldt av: Ida

● Nye styremedlemmer har fått tilgang til mail og google drive.
● Ida etterspør årsmøtereferat for 2010

https://kampsport.no/forbund/forslag-til-reorganisering-hva-og-hvorfor/


Vedtak: HansO skal se etter referatet, samt sjekke om Lars har fått tilgang til styremail, og
om Jacqueline og Tor Anton er lagt til epostlisten til TK, samt Stein Are og Vebjørn tatt ut.

6. Ny klubb - Alta Aikido
Innmeldt av: Ida

● Klubben må offisielt kontaktes og gis nødvendig informasjon
● Kontaktperson: Thomas Mikaelsson <thomashaw@live.se>

Vedtak: Elisabeth tar kontakt med Alta Aikido og orienterer om kontingenter og hva vi kan
hjelpe til med.

7. Søknad Reimeikan
Innmeldt av: Ida

● Reimeikan ønsker å søke om støtte til utvikling av nye nettsider
● Se mail for info

Vedtak: Styret innvilger ikke støtte til utvikling av nye nettsider, men bistår gjerne med råd
og tips dersom det er noe vi kan bidra med. De er velkommen til å søke igjen dersom det
dukker opp andre ting som kan være relevant for søknad om støtte.

8. Deltagelse IAF Summit
Innmeldt av: Ida

● IAF Summit 2020 er flyttet til 2021, datoer er ikke klare
● Ida, Jac og Mona har bestilt billett for representasjon som besluttet på tidligere

styremøte. Man kan endre dato og navn på billettene, ett år frem
● Jac og Mona ønsker å reise i 2021, og kan stille som representanter for NAF
● Ida bestilte hotell i januar som ikke er refunderbart og spør om NAF fortsatt dekker

denne utgiften dersom reisen gjennomføres.

Vedtak: Saken går videre til neste styremøte.

9. Eventuelt
Innmeldt av: Ida

● Neste møte er 13.september - fysisk i Oslo!
○ Fastsette tidspunkt
○ Husk å bestille fly/tog
○ Vara inkluderes hvis behov

● Online kalender - er vi ferdige med online treninger?



Vedtak: Ida avklarer tidspunkt for neste styremøte på mail. Elisabeth tar ned kalender fra
websiden.


