
Referat NAF styremøte den 28.08.17  

Sted: Skype og en på Team Viewer

Tid: 21.00-23.20. 25 min forsinket bl.a. p.g.a. begrensning i antall deltakere på Team Viewer etc.   

Tilstede: Hele styret, Ida, Kaori, Kjetil, Tor Magnus, Mona og alle 3 vararepresentanter, Julie, Jone og 
Hanso. Pluss Dimitris, TKs representant i styret. Referent Mona. 

1 Overtagelse nytt styre

1a Brønnøysund Det gjenstår å overføre tilgang til bankkontoer til ny kasserer. Kaori får 
manglende info og ordner det resterende i banken.    

1b Aikido.no Vi fikk en gjennomgang av Ida og Hanso av hva som er gjort i forbindelse med skifte 
av server, da Kim Tore avslutter sitt enkeltmannsforetak. Det vil påløpe noen kostnader ved 
skiftet. Hans O Martinsen og Torgeir Hoffmann vil drifte sidene heretter. Domenet 
norgesaikidoforbund.no kjøpes også og alle fullmakter, overføringer og betalinger vil skje 
fremover. 

1c Orientering IAF Info om ny leder sendes IAF.   

2 Budsjett og regnskap Budsjettet og regnskapet for 2016 skal oversendes det nye styret. 

2a Oversikt over økonomisk utvikling.  Etter litt diskusjon ble det besluttet at en del av styret, 
Ida, Kaori, Kjetil og Julie skal jobbe i en budsjettgruppe framover. Der skal de finne måter å 
holde budsjettet på et noenlunde realistisk og nøkternt nivå og komme med forslag til 
innsparinger for så å lage forslag til et revidert budsjett for 2018.  Forslaget legges så fram til 
hele styret for videre behandling på et senere styremøte.   

3 Sommerleir 

3a Sommerleirkasserer Paul slutter og vi må finne en erstatter.  Mange forslag ble fremlagt, det 
er viktig å informere om at personen må jobbe en god del i forkant av leiren pluss være 
tilgjengelig på hele leiren. Det beste forslaget foreløpig er derfor et medlem av Fudoshinkan 
Hadeland. Dimitris spør henne og gir tilbakemelding til styret. Det er kommet forslag til å 
undersøke om det er mulig å få momsfritak for noen av utgiftene på sommerleiren, Kaori og 
Ida tar tak i det.  

3b Sommerleirøkonomi Økonomiresultatet er ikke klart før utpå høsten, så dette punkt utsettes. 
Vi fikk opplyst fra Kjetil at det siden 2015 har vært underskudd i sommerleir-regnskapet.  De 
siste to år p.g.a. svært ugunstig yen-krone kurs pluss at Suganuma Sensei ønsket å få reise på 
business klasse, (noe som også Hombu instruktører krever), bare flybilletten t/r Fukuoka-
Tromsø på businessklasse var sist oppe i ca. NOK 40 000.  Vår shihan B.E. Olsen har også nå 
begynt å ta honorar for instruksjon på sommerleiren, det har NAF sluppet på alle tidligere 
sommerleirer. Dette er alle beløp som sammen er en del av årsaken til underskudd.  De større 
utgiftene til to store fine jubileumsleirer i 2017, både i Tromsø hvor det hele startet for 40 år 
siden og på sommerleiren på Brandbu, hadde NAF planlagt og spart opp til i mange år.  

3c Neste års sommerleir Datoen for neste sommerleir er 7/-12/7 2018 og er avtalt med skolen 
v/Dimitris og Shoheijuku Aikido v/T.K. leder B.E. Olsen. Hvilken instruktør som kommer derfra 



blir avgjort senere. Det blir enten Takemura sensei, Nakamura sensei eller Suganuma sensei. 
Det er alltid TK som inviterer instruktør(er) til NAF seminarer.

4 Seminarer

4a Underskuddsbidrag på leire: NAF har de siste årene kun gitt dette til de klubber som 
arrangerer seminarer med høyt graderte japanske senseier i Norge.  (Slike seminarer avtales 
minst et år i forveien.)   Jone lager et utkast til tekst til nye retningslinjer som kan brukes til å 
søke om dette.  Vi jobber videre med teksten på neste møte. 

4b Bilder på seminarer. Bør man innhente tillatelse fra deltagerne? Dette punktet går videre til 
neste møte og må ses i forhold til norsk lov om offentliggjøring.   

5 Deling av dokumenter og ressurser

5a Oppretting av lagringssted for dokumenter, bilder og andre ressurser Ida og HansO 
oppretter et lagringsområde for deling av dokumenter og bilder.

6 Samarbeide NKF

6a Samarbeidsavtalen med NKF Vi må gå nøye igjennom denne sammen senere. (Alle våre 9 
forpliktelser under 2.2.).  

6b Ida deltar på ledermøte hos NKF 8.-9. september. Ingen andre i styret kunne delta i tillegg til 
Ida.  

7 Dato for neste styremøte ble satt til mandag 9/10 kl. 20.30. 

8 Eventuelt

8a Markedsstrategi Det vil settes i gang et arbeid med markedsstrategi for NAF, med tanke på 
rekruttering og kommunikasjon utad. Ida utarbeider en skisse til arbeidsprosess og danner en 
arbeidsgruppe for videre arbeid. Denne vil bestå av Ida, Julie, noen fra TK og andre 
interesserte, med innspill fra hele «aikidofamilien». Vi undersøker også mulighet for å benytte 
oss av ekstern hjelp.

8b T-skjortefakturaer. Det er nå avgjort at vi likevel slapp å betale den ene avtalte ekstrautgiften 
på 1500 kr til trykkeriet for å «hastelevere» våre jubileums-t-skjorter!     

MB030917


