
Referat NAF Styremøte + Sommerleirkomité
Dato: 29.03.2020 (online møte via Zoom)

Tilstedeværende

Navn Ansvarsområde Tilstede Ikke tilstede

Ida Andersen Styreleder x

Hans O. Martinsen Sekretær x

Jacqueline von Arb Kasserer x

Mona Brude Klubbkontakt x

Kjetil Hatlebrekke Sommerleiransvarlig x

Elisabeth Kallinen 1.vara x

Gurdis Singh Jassal 2.vara x

Julie Spro 3. vara x

Stein Are Engstad TKs representant x

Bjørn Eirik Olsen TK x

Dimitris Famakidis TK x

Agenda
1. Sommerleir: Sommerleir og ulike scenarioer og alternativer for gjennomføring av leir,

gradering og årsmøte.

Styret og Teknisk komite diskuterer hva vi skal gjøre med sommerleiren i henhold til
situasjonen som er med corona-viruset. Vi tar hensyn til de råd og tanker helsemyndighetene
har, og FHI har i sin siste rapport skissert to strategier hvor den ene går ut på å forsøke stanse
epidemien gjennom omfattende nedstenging og isolasjon, og den andre går på å bremse
spredningen av viruset, slik at man opparbeider seg en flokkimmunitet. Det er enda for tidlig
å si hvor lenge denne situasjonen vil vedvare, men selv med en brems-strategi er det
sannsynlig med en smittetopp rundt tidspunktet sommerleir skal avholdes. Det er derfor
tenkelig at aktiviteter må holde et lavt nivå en god stund fremover..



Videre blir det diskutert rundt ulempene det vil medføre å avlyse sommerleiren, men det er
enighet om at ansvarlighet og helse kommer først.

Mona har undersøkt hvorvidt vi kan få refundert billetten til Nakamura Sensei. Dette vil vi
ikke ha svar på før UD har gjort sin vurdering og evt. satt opp videre reiserestriksjoner utover
i juli. Det blir i verste fall et økonomisk tap for NAF som vi er villige til å ta gitt situasjonen.

Det diskuteres videre mulighetene for å ha en nedskalert sommerleir dersom omstendighetene
tillater det når tiden kommer. De av de påmeldte til sommerleiren som allerede har betalt vil
få dette refundert.

Vedtak:

● Sommerleir 2020 blir avlyst.
● Det blir i stedet graderingsmulighet på jubileumsleiren til Fudoshinkan i uke 43 i

oktober, i tillegg til høstleir i Bergen i november og nyttårsleir i Oslo i januar.
● Årsmøtet går som planlagt, men digitalt 05. Juli 2020 kl. 19.00. (merk klokkeslett)

Hva kan vi gjøre for å støtte medlemmene og miljøet i situasjonen vi står i?

Det diskuteres videre hva som kan gjøres for å vedlikeholde samhold i tiden fremover.
JuShinKan og Sentrum har begynt med online trening via Zoom. NAF ser på muligheten for
løfte tilbudene som allerede finnes med flere online treningstilbud, som åpnes for alle som
ønsker. Instruksjonen kan gjerne deles mellom flere klubber, noe som samtidig vil styrke
miljøet, introdusere flere instruktører, opprettholde et treningstilbud og ikke minst skape en
større sosial nærhet i denne situasjonen med fysisk avstand.

Det ble videre diskutert litt rundt ulike tiltak på de plattformene som vi har. Aikido.no brukes
i dag til å dele informasjon. Facebook brukes mer dynamisk. Zoom er en ny plattform vi
tenker ta i bruk som kan brukes som samlingssted. Det ble foreslått å lage en serie med
videoer/podcaster, webinar, og intervjuer. Aikido er mer enn trening på matta.

Det ble foreslått å ha et sted til idemyldring, her er link til en lukket ressursgruppe for aikido
på Facebook: https://www.facebook.com/groups/533666914106359/ Gruppen var opprinnelig
tenkt som et ledd i arbeidet med NKF, men er egnet for et bredere samarbeid.

Vedtak:

● Det opprettes en felles timeplan på Zoom, en virtuell dojo

Styremøte med sommerleirkomité slutt. NAF-styret fortsetter noen minutter:

https://www.facebook.com/groups/533666914106359/


Klubb- og medlemsavgiften til NAF

Vi diskuterte hva som skal skje med vårens medlemsavgift. Det er viktig at organisasjonen
opprettholder aktivitet, og vi har vurdert det til at den pr. nå består slik den er.

Vedtak:

● Vi opprettholder vanlig medlemsavgift


