
Referat NAF Styremøte
Dato: 14.03.2021

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

Agenda
1. Aktivitetsplan
2. Klubbmøte
3. Frivillighetsregisteret
4. Gjennomgang av statutter
5. Sommerleir (Fast punkt)
6. IAF General Assembly 2021
7. aikido.no
8. Samarbeid med NKF (Fast punkt)
9. Eventuelt



1. Aktivitetsplan
Innmeldt av: Ida

● Ida og Jaq gjennomgår forslag til revidert budsjett for 2021 og budsjett for 2022
● Det ble kort diskutert mulighetene for å løfte Aikido frem når det åpnes opp for trening

igjen.
● Posten 210 Seminarer ble spesielt diskutert, da denne er ny.

Vedtak: Ingen
● Kommentere 210 Seminarer med hovedsakelig Ungdomssatsning
● Vi ber medlemsklubbene om innspill til Aktivitetsplanen spesielt rundt Ungdomssatsning
● Revidert budsjett 2021 og budsjett 2022 er vedtatt

2. Klubbmøte
Innmeldt av: Elisabeth

● Elisabeth og Jaq oppsummerte møtet
○ 12 klubber, 28 personer deltok
○ God stemning med ønske om mer.
○ Separat referat er utsendt
○ Mulig god arena for diskusjonen rundt “hvordan gjenåpne”

Vedtak:
●

3. Frivillighetsregisteret
Innmeldt av:

● Jaq informerer om mulighetene NAF har ved å melde seg inn i Frivillighetsregisteret
○ grasrotmidler
○ lotteriordringer
○ kompisasjonsordningen (minstekrav)
○ OBOS-støtte forutsetter medlemskap i Frivillighetsregisteret

Vedtak:
● Ida og HansO ser på mulighetene for å melde seg inn i Frivillighetsregisteret og melder

oss inn hvis det ikke krever bindinger

4 Gjennomgang av statutter
Innmeldt av: Ida



● Lars informerte om status på arbeid. Forslag til endringer i statutter skal være klart til
styremøtet 11.april.

Vedtak:
●

5. Sommerleir (Fast punkt)

Innmeldt av: Ida
● De mulige løsningene for leir ble kort vurdert
● Status koronarestriksjoner Hadeland kommune ble gjennomgått

Vedtak:

● Harrieth koordinerer at det blir laget scenarier for smitteverntilsynets gjennomgang

6. IAF General Assembly 2021
Innmeldt av: Ida

● Blir digital - formøter avholdes i april
● Sakspapirer sendes ut i slutten av mars
● Deltagelse fra styret og TK ble diskutert

Vedtak:
● Ida og Elisabeth fra styret blir med på formøtene i april
● Ida sender invitasjon til TK til å bli med på formøtene

7.  Aikido.no
Innmeldt av: HansO

● Videre utvikling aikido.no ble diskutert, spesielt medlemssidene

Vedtak:
● Ida, Lars, Elisabeth, Torgeir og HansO fortsetter arbeidet
● Styret ønsker tettere oppfølging av prosessen
● Elisabeth kaller inn til ekstraordinært styremøte for å sette prosjektplan

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

● Intet nytt under solen

Vedtak: Ingen



9. Eventuelt
Innmeldt av:

● Jaq deltok på møtet vedrørende de økonomiske sakene på sist møte 07.02.2021.
● Leif A. Larsen fratrer sitt verv som kasserer pga. prioriteringer privat. 3.vara, Steffen

Wikan trer inn som styremedlem frem til årsmøtet.
Vedtak:


