
Styremøte i NAF, onsdag 15. september

Saksliste:

1. Sommerleir
2. Økonomi
3. Nye medlemsbøker
4. Søknad om underskuddsgaranti fra Trondheim Aikidoklubb
5. Diverse

Til stede:
John Øyvind Albertsen, styreleder
Eiulf Ringstad, kasserer (deltok via telefon)
Kim André Tinderholt, klubbkontakt
Kjetil Hatlebrekke, sommerleiransvarlig
Tor Magnus Nortun, sekretær

Møtet ble gjennomført via Skype. Ved starten av møtet fikk vi ikke kontakt med kasserer, noe 
som førte til at vi måtte endre litt på rekkefølgen i sakslisten. Spesielt diskusjonen av økonomien 
i forbundet ble vanskelig å gjennomføre uten kassereren. Eiulf kom etterhvert inn i møtet da 
styreleder John Øyvind fikk kontakt med ham via telefon.

Sak 1: Sommerleir

Blant de av styret som hadde deltatt på sommerleiren var det generell enighet om at 
arrangementet hadde fungert bra, men John Øyvind mente, i tråd med et tidligere forslag, at med 
jevnt økende deltagelse kunne det kanskje være en idé å sette en maksgrense for antall deltakere 
på senere sommerleire. Forslaget om en slik maksgrense ble diskutert litt, men uten at noe vedtak 
ble fattet. 

Sak 2: Økonomi

Gjennomgangen av regnskapet gikk relativt greit, selv om det ble litt vanskeligere enn det kunne 
vært da kasserer bare deltok via telefonkontakt med styreleder. Ingen større uenighet på dette 
punktet. Styret konstaterte at forbundet ligger an til å gå med et greit overskudd, og at dette gir 
forbundet og styret litt ekstra økonomisk handlefrihet, bl.a. i forhold til søknader om 
underskuddsgaranti fra forskjellige klubber i forbindelse med seminarer.

Sak 3: Nye medlemsbøker

John Øyvind opplyste styret om at vi hadde fått trykt opp nye medlemsbøker, og om hvor mye 
disse kostet oss. Spørsmålet som ble tatt opp i styret var hvorvidt disse medlemsbøkene skulle 
koste noe for medlemsklubbene, og eventuelt hvor mye de skulle koste. Etter litt diskusjon om 
saken ble styret enig om at det ikke var noe poeng i å ta betalt for disse, ettersom økonomien i 



NAF er romslig nok til at vi kan gi disse til klubbene våre som en service. Et poeng til var at 
denne ordningen vil medføre noe mindre administrasjon.

Sak 4: Søknad om underskuddsgaranti fra Trondheim Aikidoklubb

02.09.10 mottok styret i NAF en søknad fra Erik Van Rijt, formann i TAK, med søknad om 
underskuddsgaranti i forbindelse med klubbens 5-årsjubileum, som skal markeres med et seminar 
med Philippe Orban 1.-3. Oktober. På styremøtet ble budsjettet for seminaret gjennomgått og 
etter litt diskusjon godkjent. Styret var generelt enige om å innvilge søknaden, men det var noe 
uenighet om størrelsen på beløpet NAF skulle garantere for. Etter litt diskusjon ble styret enig om 
å gi en garanti for opptil 4000. Under diskusjonen om saken ble det også etterlyst informasjon om 
hvordan tidligere søknader hadde blitt behandlet og hvor store beløp man hadde garantert for 
tidligere. Slik informasjon var ikke systematisert tidligere, men styret ble enige om at det kunne 
være greit å begynne med dette fra nå av for å forenkle behandling av senere søknader.

Sak 5: Diverse

Bergen Aikidoklubb hadde tidligere fått innvilget søknad om underskuddsgaranti for seminar 
med Gerald Gunsch, 28.-30. mai 2010. Sekretær Tor Magnus Nortun mente at budsjettet for 
seminaret virket noe ambisiøst ut fra det faktiske oppmøtet. Videre ble det konstatert at både 
utgiftssiden og inntektssiden av budsjettet var noe høyere enn det som faktisk ble resultatet. Til 
tross for den tilsynelatende optimistiske antakelsen om oppmøte på seminaret ble 
underskuddsgarantien bekreftet av styret, delvis på grunnlag av at også utgiftssiden endte opp 
med en noe lavere sum enn antatt.

Mot slutten av møtet ble det diskutert litt om organisering og fordeling av styremedlemmenes 
oppgaver, hovedsaklig for de nye styremedlemmenes skyld.

Referent: Tor Magnus Nortun, sekretær


