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1. Sommerleir inkl NAF-effekter 
 
Det var møte i sommerleirkomitéen 1. mai. Programmet for juniordelen av sommerleiren ser ut til å 
være klart. Forslag om markering av tiårsjubileum for sommerleir på Brandbu samt 35-års NAF-
jubileum. Forslag om å lage "svettekluter" med trykk på for utdeling til deltakere på leiren. Kjetil 
sjekker pris på å lage disse. Vedtak fattes så snart prisen foreligger. Resterende effekter fra fjoråret 
skal også selges i løpet av årets leir.  
 
2. Økonomi 
 
Eiulf føler han har generelt god kontroll på det som gjelder økonomien og regnskapsføringen, men 
det er fortsatt problemer i forhold til kontoen som benyttes for sommerleiren som er en privat konto 
mens det burde vært en konto tilhørende forbundet. I tillegg er det noen problemer i forbindelse 
med betaling av instruktør for sommerleiren. Betaling i kontanter kan føre til problemer og det vil 
være nokså mye bedre om det kan betales direkte fra konto til konto. 
 
 
3. NKF (Norges Kampsportforbund): 
 
John Øyvind har vært i kontakt med IAF, og vært i møte med NKF i Oslo. TK ved Bjørn Eirik har 
også vært med i dette da det er sammenhenger mellom IAF og Aikikai Hombu og dermed 
graderingsrett. NKF ønsker fortsatt å overta tilknytningen NAF har til IAF. Begrunnelsen for dette 
er hovedsaklig idrettspolitisk. Vi mener det er usannsynlig at NKF kan presse NAF ut av IAF slik 
de har hevdet de vil kunne gjøre. I tillegg tilsier statuttene til IAF at Hombu må godkjenne forbund 
for at de skal kunne bli medlem i IAF. Dersom NKF ikke kan få dette medlemskapet mener de selv 
at de ikke lenger kan organisere aikido basert på reglene til Norges Idrettsforbund. I dette tilfellet 
kan det også bli en mulighet å forsøke å få inn aikido som eget forbund i Norges Idrettsforbund, 
selv om NKF mener dette kan bli vanskelig å gjennomføre. John Øyvind  skal forfatte et svar hvor 



man påpeker at en slik prosess krever tid, da det er nedfestet i NAFs statutter at vi er medlemmer i 
IAF, men at vi er positive til videre samsnakking med NKF. 
 
 
4. Underskuddsgaranti 
 
Styret har mottatt søknad fra Bergen Aikidoklubb om underskuddsgaranti for seminar med Mario 
Canale. Søknaden blir avslått på bakgrunn av at de ikke har betalt medlemsavgift for de to siste 
semesterne. 
 
 
5. Søknad om lån av matter 
 
Fredrikstad Aikidoklubb har måttet finne et nytt lokale og ønsker å låne de mattene NAF har 
tilgjengelig for utlån. John Øyvind foreslår å låne ut mattene for ett år, til juli/august 2013. Forslag 
vedtatt. John Øyvind får ansvaret for å ordne utleieforholdet. 
 
 
6. Henvendelse til Finland Aikikai 
 
Eivind Bjertnes har ved to anledninger gradert seg i Finland hos Juhani Laisi (til shodan og nidan). 
Dette har ført til en del reaksjoner blant folk i NAF og det har blitt foreslått at NAF skal komme 
med en offisiell uttalelse til det finske forbundet i denne sammenhengen. John Øyvind  skal forfatte 
en uttalelse hvor man påpeker det uheldige ved at en norsk aikidoutøver får gradere seg i utlandet 
etter at han blir bedt om å vente med å gradere seg i Norge.  
 
 
 


