
Referat fra styremøte i Norges Aikidoforbund, 17/10-15, Trondheim

Tilstede:

Styreleder John Øyvind Albertsen

Sekretær Tor Magnus Nortun

Sommerleiransvarlig Kjetil Hatlebrekke

2. vara Hans O Martinsen

Saksliste:
1) Rapport fra årlig stilarts-møte med Norges Kampsportforbund

Styreleder var representert ved dette møtet, og det ble holdt en muntlig rapport fra dette 
møtet. Det som var i faglig fokus under møtet var rekruttering spesielt med hensyn på 
funksjonshemmede. Kampsportforbundet gjorde rede for potensialet for denne gruppen 
utøvere innen idrett, og de gjorde spesielt oppmerksom på at i hver idrettskrets var det 
en konsulent som jobbet spesielt med tilrettelegging for funksjonshemmede innen idrett. 
Kampsportforbundet oppfordret de ulike kampsportene til å se på mulighetene for å 
informere til funksjonshemmede om tilbud innen kampsportene. Det finnes også 
funskjonshemmede "ambassadører" innen ulike kampsporter som kan inviteres for å 
skape oppmerksomhet om slike arrangementer. De gjorde også oppmerksom på barns 
rettigheter innen idretten og henviste til informasjon om tema på sidene til NIF og 
Kampsportforbundet. 

2) Informasjon angående sommerleir 2016

Kjetil Hatlebrekke informerte om hva som var gjort i forbindelse med planleggingen av 
sommerleiren 2016. Han rapporterte at alt var i rute og vi følger stort sett samme 
opplegg som tidligere år. Sommerleiren blir på Brandbu, i lokalene til folkehøyskolen, 2-7. 
juli. Det blir en ny instruktør i år ved at Nakamura (7.dan) kommer. Han er en høyt aktet 
instruktør under Suganuma sensei i Fukuoka, og mange har møtt han på sine turer dit. 
Bjørn Eirik Olsen blir også å instruere som tidligere år. Kjetil lager Facebook-event på 
dette arrangementet samt legger oppdatert informasjon på hjemmesiden vår. Det blir 
også tilrettelagt for juniorer (under 13 år) et par dager ved at de får tilrettelagt trening i 
annen dojo med mulighet for å delta på en fellestrening som før. Det bør presiseres at det 
er 13 årsgrense for å delta på ordinære fellestreninger, samt at når juniorer deltar på 
fellestreningen så er området på scenen reservert for dem.

3) Informasjon angående Jubileumsleir 2017.



Kjetil Hatlebrekke informerte om at han har vært i kontakt med kommunen angående 
leie av Grans-hallen som vi brukte under 30års-jubileet i 2007. Han fikk til svar at han var 
for tidlig ute i forhold til deres planlegging, og han skal følge opp saken senere. Bjørn Eirik 
Olsen har vært i kontakt med Hombu dojo angående deltakelse derfra og vi har blitt 
fortalt at Waka-sensei kommer for å undervise.

4) Økonomi

Kasserer hadde oversendt en oversikt over regnskapet så langt, og vi snakket om dette 
samt erfaringer fra sommerleiren 2015. Kasserer blir å sette opp forslag til budsjett og 
han vil sende ut innspill til poster på budsjettet til klubbene på over nytt år.

5) Plan for styremøter i NAF

Vi har tradisjon for å legge styremøter gjerne sammen med store samlinger i løpet av 
året, og vi fortsetter med dette slik at møtekalender blir januar (Nyttårsleir, Oslo), mars 
(Vinterleir, Tromsø), juli (sommerleir, Brandbu) og september (Hombuinstruktør-leir, 
Oslo). Dette er hovedtanken, med muligheter for en viss variasjon og annen 
møtehyppighet.
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