
Referat NAF Styremøte
Dato: 11.04.2021

Tilstedeværende

Navn Ansvarsområde Tilstede Ikke til stede

Ida Andersen Styreleder x

Hans O. Martinsen Sekretær x

Steffen Wikan Styremedlem (Tidligere 3. vara) x

Elisabeth Kallinen Klubbkontakt x

Harrieth Lundberg Styremedlem (Tidligere 1. vara) x

Ubesatt 1. vara

Ubesatt 2. vara

Ubesatt 3. vara

Lars Lomell TKs representant x

Jacqueline von Arb Tidligere kasserer x



1. Aktivitetsplan
Innmeldt av: Ida

● Sendes ut rett etter møte

Vedtak: Ingen
●

2. Søknad fra Reimeikan
Innmeldt av: Ida

● Reimeikan ber om fritak fra medlemskontingent for våren 2021 på epost

Vedtak:
● Styret kan ikke se å ha mulighet til å gi et slik et fritak. Ida følger opp klubben pr telefon.

3. Sommerleir (Fast punkt)

Innmeldt av: Ida
● Smitteverntilsynets tilbakemelding gir oss ikke mer styringsinformasjon enn hva staten

generelt har gjort.
● Forskjellige løsninger ble diskutert.

Vedtak:

● Avgjørelsen rundt gjennomføring utsettes til 2. Mai

4. Gjennomgang av statutter
Innmeldt av: Ida

● Forslag til endringer i statutter er utarbeidet og presentert av komiteen.
● Detaljer om enkelte vedtekter ble diskutert.
● Styret ønsker å fortsette praksis med å frivillig kalle inn alle vara.
● Regler rundt GDPR og diskriminering i forhold til vedtekter ble diskutert
● Regler rundt habilitet ble diskutert

Vedtak:
● Styret ber om klargjøring av punkt 7.7.8 og 7.7.9
● Det er ønskelig med tilsvarende regler rundt vedtagsdyktighet for styret og TK.
● Styret ønsker at komiteen jobber videre med diskriminering som en del av statuttene
● Styret ønsker sluttførte forslag til senest 2. mai



5. IAF General Assembly 2021
Innmeldt av: Ida

● Blir digital - formøter avholdes i april
● Sakspapirer sendes ut i slutten av mars
●

Vedtak:

6. Aikido.no
Innmeldt av: HansO

● Komiteen er i gang
● Elisabeth informerer om fremdrift

Vedtak:
● Ingen

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

●

Vedtak: Ingen

8. Eventuelt
Innmeldt av:

● Medlemsavgifter i koronatid og representasjon på årsmøtet
● Årsmøtet skal være online og bør flyttes ut av en eventuell sommerleir.
● Elisabeth informerer om fremdrift etter klubbmøtet og samarbeid med TK.

Vedtak:
● Harrieth formulerer et infoskriv om sommerleir og årsmøtet.
● HansO skriver om viktigheten av medlemskontingent og medlems-representasjon ved

en årsmøte med vedtektsendring.
● Årsmøtet flyttes til 1. Juli, kl 19:00


