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Til stede:
John Øyvind Albertsen, styreleder
Kim André Tinderholt, klubbkontakt
Kjetil Hatlebrekke, sommerleiransvarlig
Tor Magnus Nortun, sekretær
Ikke tilstede: Eiulf Ringstad, kasserer

Sommerleir:
Årets sommerleir gikk med relativt stort overskudd, på grunn av relativt stor deltakelse, 
og bidrar nokså mye til overskuddet NAF har samlet sett for i år. Det har blitt foreslått å 
innføre en maksgrense på antall deltakere på sommerleiren, men etter litt diskusjon 
omkring dette kom styret fram til at en slik maksgrense ikke var nødvendig. Kjetil 
Hatlebrekke foreslo også at det kunne være greit å la vestoppland folkehøyskole, som 
vert for arrangementet, få en del av overskuddet ved framtidige sommerleire ettersom de 
har en del ekstrautgifter i forbindelse med arrangementet. I tillegg ble det foreslått å 
redusere leiravgiften for ungdom/studenter ved fremtidige arrangement. Styret kom ikke 
frem til noen endelig avgjørelse på dette forslaget.

Økonomi:
NAF ligger an til å gå med et høyt overskudd i 2010, noe som delvis skyldes 
sommerleiren. På bakgrunn av dette ble det diskutert litt omkring hva vi kan bruke dette 
overskuddet til, blant annet i forbindelse med sommerleiren, men noen mer detaljert 
gjennomgang av økonomien ble vanskeliggjort av kasserers fravær.

Matter fra Grenland Aikido:
Grenland Aikido ble nylig avviklet, og NAF fikk i den sammenheng tilbud om å overta 
mattene. Styret fattet vedtak om å overta disse via mail før dette styremøtet. På 
styremøtet ble det vedtatt, etter forslag fra styreleder, at disse mattene skulle gjøres 
tilgjengelig for utlån til klubber som har behov for det; det vil si at de først og fremst skal 
være tilgjengelig for nystartede klubber som ikke har fått tak i egne matter. I første 
omgang vil John Øyvind selv hente mattene og vurdere tilstanden de er i. Deretter vil 
mattene bli gjort tilgjengelig for utlån.

Søknad om underskuddsgaranti fra Bergen



Underskuddsgaranti ble vedtatt, men med et tak på 2000 kr.

Referent:
Tor Magnus Nortun


