
Referat NAF Styremøte
Dato: 11.10.2020

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. aikido.no
6. Eventuelt



1.  Sommerleir (Fast punkt)

Innmeldt av: Gurdis
●

Vedtak: ingen

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

● Elisabeth informerer om forbundsting og aktuelle saker fra NKF:

Forbundsting del 1 05. Desember (og del 2)
https://kampsport.no/forbund/innkalling-forbundsting-med-seksjonsmoter-2020/
https://kampsport.no/wp-content/uploads/2020/09/Innkalling-ting-2020.pdf

Møtet foregår skriftlig. Påmeldingsfristen for deltakelse er 18. november!

● Opptil 100 medlemmer= 1 representant
● 101 – 200 medlemmer= 2 representanter

Representantene må være valgt av klubbens årsmøte eller oppnevnt av styret etter
fullmakt. Den/de må ha vært medlem i minst 1 måned og ikke skylde kontingent samt
være over 15 år.

Seksjonsmøte 06. Desember
For de minste seksjonsmøtene er det flere representanter.
For jujutsu-seksjonen og fleridrett-seksjonen har klubbene representasjonsrett etter
følgende skala:

● Opptil 50 medlemmer= 1 representant
● 51 – 100 medlemmer= 2 representanter
● 101 og flere medlemmer= 3 representanter

Dette gjelder kun seksjonsmøtet og ikke forbundstinget.

Kandidater til verv
Valgkomiteen leter etter engasjerte utøvere som kan ta på seg verv i
fleridrettseksjonen. Det skal stemmes over både ny og gammel modell. Ved interesse
ta kontakt med valgkomite som står oppført i linken. De kan også besvare spørsmål
rundt dette.

https://kampsport.no/fleridrett/fleridrett-lyst-til-a-pata-deg-verv/

https://kampsport.no/forbund/innkalling-forbundsting-med-seksjonsmoter-2020/
https://kampsport.no/wp-content/uploads/2020/09/Innkalling-ting-2020.pdf
https://kampsport.no/fleridrett/fleridrett-lyst-til-a-pata-deg-verv/


Støtte til avlyste seminarer i 2020
Fleridrettseksjonen har fått forespeilet at det er stor sannsynlighet for at støtten som
ble innvilget for 2020 blir overført til 2021 grunnet covid-19. Aktivitetene som fikk
støtte var:

○ Kuribayashi sensei 7000
○ Ungdomssatsning 20000
○ Vestlandet Aikidofestival 7000
○ Oslo Aikidofestival 5000

Vedtak: Ingen

3. Rekruttering (Fast punkt)
Innmeldt av: Ida

● Ida besøker Hadeland Folkehøgskole torsdag og møter elevene.

Vedtak: Ingen

4. Økonomi (Fast punkt)
Innmeldt av: Jacqueline

Vedtak: Ingen

6. aikido.no
Innmeldt av: HansO

● Elisabeth har jobbet med kartløsninger og Ida med tekst/ord til forside.
Vedtak:

● Arbeidsgruppen jobber videre med landingssiden.

7. Eventuelt
Innmeldt av: Elisabeth

● Klubbkontakt ønsker å invitere alle klubbene til zoom-møte en gang i året for å gi
klubbene en mulighet til å fortelle litt om hvordan det går med klubben, og skape en
enda bedre kontakt mellom NAF og medlemsklubbene. Styret ønsker å høre
tilbakemeldinger fra klubbene, og på den måten ha bedre oversikt over om det er noe
NAF kan bistå med.



Vedtak: Styret stiller seg positiv til tiltaket og klubbkontakt sender invitasjon til klubbene.


