
Referat fra styremøte i Norges Aikidoforbund (på Skype), 

21/11 og 23/11 2016 

Tilstede 21/11: Styreleder John Øyvind Albertsen, kasserer Eiulf Ringstad, sommerleiransvarlig 
Kjetil Hatlebrekke, klubbkontakt Mona Brude, TKs representant Dimitris Farmakidis

Tiilstede 23/11: Styreleder John Øyvind Albertsen, kasserer Eiulf Ringstad, sekretær Tor Magnus 
Nortun, Reimeikan Tromsøs representant Ingelill Jacobsen

Saksliste:

1) Foreløpig regnskap etter sommerleiren

Kasserer har fått tilsendt regnskap fra ansvarlige i sommerleir-komiteen og foreløpig viser 
tallene et underskudd på rundt 20 000 kr. Bakgrunnen for dette er at mens inntektene og 
deltaker antallet har vært stabilt i mange år, så har utgiftene økt og blitt ytterligere forsterket 
av ugunstig valuta-kurs i forhold til japanske yen.

2) Budsjett for vinterleiren i Tromsø, Jubileumsleir for 40 år i Norge med aikido

Kasserer har hatt kontakt med Reimeikan Tromsø som arrangerer denne jubileumsleiren. 
Foreløpige tall ligger an til at det blir underskudd på grunn av at vi anser det naturlig at 
Suganuma sensei skal komme fra Fukuoka og instruere, noe som medfører ekstra reiseutgifter. 
På sist årsmøte var det satt av inntil 20 000 kr til dekking av eventuelt underskudd. Leder for 
Reimeikan blir bedt om å redegjøre for ulike budsjettposter på et oppfølgingsmøte.

3) Informasjon angående Jubileumsleir 2017.

Kjetil Hatlebrekke informerte om at alt var i rute i forhold til Jubileumsleiren i juli 2017. 

Grans-hallen skal benyttes til trening, som vi gjorde under sist jubileum for ti år siden, og 
Hadeland Folkehøgskole blir brukt til overnatting og bespisning. Sommerleir-komiteen har hatt 
4 møter og fått utarbeidet logo for leiren. Denne logoen blir framtredende i markedsføring og 
på T-skjorter som skal produseres til arrangementet. Waka sensei som instruktør blir en 
begivenhet som bør være attraktivt å få med seg for utøvere fra Norge og utlandet.

4) Del 2 (23/11): Budsjett for jubileumsleir i Tromsø

Leder for Reimeikan i Tromsø, Ingelill Jacobsen, redegjorde for ulike poster i budsjettet 
angående leiren. Man kom fram til at man skulle legge litt på deltakeravgiften og kutte ut 
lunsjen, som klubben har tradisjonelt servert underveis i leiren, for å ta inn noe av 



underskuddet det lå an til. Etter justeringer og med bruk av det mulige budsjetterte tilskuddet 
fra årsmøtet i NAF ble det ansett for å være et greit budsjett for å markere at det er 40 år siden 
aikido startet i Tromsø og Norge.

For styret i NAF

John Øyvind Albertsen
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