
Referat NAF Styremøte
Dato: 12.08.2018
Tilstede: Ida Andersen (Styreleder), Hans O. Martinsen (Sekretær), Mona Brude
(Klubbkontakt), Julie Spro (1. vara), Elisabeth Kallinen (2. vara), Gurdis Singh Jassal (3.
vara)
Ikke tilstede: Kjetil Hatlebrekke (Sommerleiransvarlig), Kaori Takamine (Kasserer), Stein
Are Engstad (TK's representant)

Agenda
1. Flere redaktører til aikido.no og Facebook.
2. Juniordager på sommerleire fremover
3. Endring av rutiner for Graderingspapirer
4. NAF Tskjortebutikk
5. Sommerleir - regnskap og innspill til neste år
6. Deltagelse på Desucon
7. Personvern/medlemsregister
8. Eventuelt

1. Flere redaktører til aikido.no og Facebook
Innmeldt av: Mona
Utlyse ønske om flere redaktører på aikido.no/facebook, dvs. flere som kan komme med
stoff og skrive om saker selv. Dette er noe Jacqueline har etterlyst i flere år. I samme
slengen kan man vel også finne ut om de som nå er redaksjonsmedlemmer ønsker eller er
modne for utskifting.
Besluttning: Utlysning om ønske av flere redaktører, gjøres av Julie.

2. Juniordager på sommerleire fremover
Innmeldt av: Mona
Det er svært dårlig oppmøte, så jeg foreslår å avslutte dette. I år var det 1 junior på 6 år og 2
juniorer over 13 år som deltok. Alle 3 var barn av voksne utøvere. Foreslår å heller gjøre noe
ekstra og spesielt for gruppen 13-25 på sommerleiren?
Besluttning: Barnetreningene avsluttes på Sommerleierene. Styret vurderer en eller to
økter dedikert unge. Hvem som skulle holdt disse, ønsker styret at TK uttaler seg om. En
ung person bør vurderes. Ida tar kontakt med TK.

3. Endring av rutiner for Graderingspapirer
Innmeldt av: HansO



Rutinene rundt innlevering av graderingspapirer virker overflødig, og er ikke spesielt godt
fulgt. Enten må de fjernes eller så må oppfølging av rutinene skje på en annen måte enn i
dag. Ref: https://aikido.no/organisasjoner/norges-aikidoforbund/avgifter%C3%B8konomi/,
pragraf Graderinger.
Besluttning: HansO skriver et forslag til ny rutine. Den må godkjennes av TK.

4. NAF T-skjortebutikk
Innmeldt av: HansO
Det burde være mer synlighet rundt NAF, samt en større glede/stolthet å være en del av
identiteten. For å hjelpe til med dette kan tskjorter (og andre merkede ting) være et
hjelpemiddel. Løsningen bør ikke være en økonomisk byrde på NAF, hvis ikke det er
spesielle grunner til det. Forslag: https://shop.spreadshirt.no/norgesaikidoforbund
Besluttning: Butikk er godkjent. Forslag til tekst til klubbene lages av HansO. T-skjorter til
masse promotering vurderes senere. Da antagelig innkjøpt via annen kilde.

5. Sommerleir - regnskap og innspill til neste år
Innmeldt av: Kjetil
Gurdis orienterer om sommerleirregnskapet, og vi kan åpent diskutere forslag og innspill til
neste års sommerleir.
Besluttning: Gurdis ønsker at utlegg må være økonomisk ansvarlig for sommerleir i hende
mak 8 uker etter utlegg. Det ble besluttet. Etter dette må det eventuelt søkes hos NAF
sentralt for refusjon. Kalender må oppdateres med Sommerleir 2019.

6. Deltagelse på Desucon
Innmeldt av: Ida/Mona
Mona og Ida og flere andre deltok på Desucon 2018 for å rekruttere til aikido. OK å
refundere utgifter?
Besluttning: Utgiftene ble besluttet dekket denne gangen via budsjettpost for promotering.

7. Personvern/medlemsregister
Innmeldt av: Ida
Nye GDPR-regler gjør at vi må utarbeide en personvernerklæring og tenke gjennom hvordan
vi håndterer personlige opplysninger om medlemmene våre fremover. Ida ønsker også å
opprette en felles mailingliste der NAF-styret kan sende ut viktig informasjon og nyheter
direkte til medlemmene.
Besluttning: Forslag til personvernerklæring godkjent med kommentarer. LINK. Endelig
utgave sendes ut av Ida og publiseres av HansO
Medlemmsklubbene må innhente samtykke til bruk av epost for medlemmene sine. Det vil
være forskjellige nivåer. Ida skriver et forslag til samtykker.

https://aikido.no/organisasjoner/norges-aikidoforbund/avgifter%C3%B8konomi/
https://shop.spreadshirt.no/norgesaikidoforbund


8. Eventuelt
● Nytt styremøte 2. september. Agendapunkter.

○ Personvernærklæring
○ Arkivering av historiske dokumenter
○ Eventuelt

● Peter Kollun må få dekket redigering av Embukai under Sommerleir 2018. Godkjent.
● 40 år T-skjorter selges for 50 NOK


