
Styremøte i NAF 12.05.2011

Saksliste:

Økonomi
Sommerleir
Kontakt med potensielle nye klubber før årsmøtet
Status for hjemmesiden, aikido.no
Brev fra Harstad Aikidoklubb; angående lån av penger for å kjøpe matter
Eventuelt

Til stede:

John Øyvind Albertsen, leder
Kim André Tinderholt, klubbkontakt
Kjetil Hatlebrekke, sommerleiransvarlig
Tor Magnus Nortun, sekretær
Eiulf Ringstad, kasserer

Møtet startet med at Kjetil Hatlebrekke presenterte diverse NAF-effekter han har fått laget prøver 
av for eventuell senere bestilling. 

Kontakt med potensielle nye klubber før årsmøtet:

Fredrikstad aikidoklubb og studentklubben i bergen har sendt søknad om medlemsskap. Disse 
søknadene vil bli behandlet på sommerleiren. Litt snakk om andre klubber som eventuelt kan tenkes 
å ville melde seg inn i NAF (spesifikt klubber i Rjukan, Arendal og Ringebu). 

Status for hjemmesiden, aikido.no:

Webmaster for hjemmesiden har i realiteten ikke fungert i denne rollen det siste året, og har nå 
meldt fra om at han faktisk ikke har tid til å gjøre jobben. Samtidig har redaksjonen behov for å 
gjøre en del med hjemmesidene, noe som kan være vanskelig i dagens situasjon. I tillegg kan det bli 
et problem i forbindelse med pensumvideoene som skal legges ut på hjemmesidene. Kim Andre 
foreslo å la en bekjent av ham forsøke å lage et forslag til hjemmesidene. Vil vurderes når forslaget 
foreligger.

Brev fra Harstad aikidoklubb angående lån av penger for kjøp av matter:

Ingen tidligere saker om lån av penger fra NAF til kjøp av nye matter. Klubben har tidligere lånt 
matter, men må nå kjøpe egne. Forbundet har i utgangspunktet ikke noe system for dette, så styret 
ser ikke mulighetene for å gjøre noe med dette. Styret føler også at etablering av et slikt system 
eventuelt bør vedtas på årsmøtet, heller enn av styret.

Sommerleir:

Sommerleirkomitéen og sommerleiransvarlig føler at de ligger godt i rute i forhold til 
organiseringen av sommerleiren. Ingen større praktiske problemer i den sammenheng.

http://aikido.no/


Økonomi:

Foreløpig har filmingen av grunnteknikker brukt 11000 av budsjettet på 75000. Ellers ikke noe 
spesielt å nevne ved økonomien så langt. 

Eventuelt:

Ingen videre saker.

Neste styremøte vil bli holdt 9. juni kl. 2100.

Referent:
Tor Magnus Nortun


