
Referatfra Generalforsamling 12.2.2410 Aikidoklubb 
Mellomila 34
kI.20.30

fremmøtte: 
Erik van Rijt
Jutta Enneking
Mathias Æerini
SverreG. Johnsen
ZeyadSubkha

Stemmeberettigede AudunMoa 

L Godkiennins av de fremm?fre stemmeberettioede
representantene
D e fr emmøtte repr e s ent ant ene b I e e ns t emmi g go dkj ent.

2. Qolkiennins 4v innkalllns os dassorden 
Innlralling og dagsorden ble enstemmig godkjent. 

3. Valg av or:'dstvrer, referent oa to personertil å signere
p[otokolleq
Sverre G. Johnsen ble enstemmigvalgt som ordstyrer og referent.
Erikvan Rijt ogJutta Enneking ble enstemmigvalgt til å signere protokollen.

4. Behandlinsav Trondheim Aikidokluhbs årsmeldins
Årsmeldingenble lest opp og godlgientmed redalesjonelle endringer.

5. Behandlins av Trondheim Aikidoklubbs resnskap 
Regnskapetble giennomgåttog kasserer/revisorer svartepåspørsmåI. 
Det ble informert om at klubben har en god del utestående fordringer fra så langl 
tilbake som 2007 og 2008. Detteskyldesi hovedsakdårlige rutiner for oppfølgingav 
utestående fordringer samt feil bruk av det nye medlems-lfaktureringssystemettil 
NKF, innføringenvåren 2008 

n 

Regnslrapet ble enstemmig gadkjent, og styret ble enstemmiggitt
hvilke fordringer som er inndrivbare og ikke.
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6. Fastsettelseav Tryndheim Aikidoklubbsrnedlemslronti?sent 
og treningsavgifter 
Dagens ordning, som referert i fusmeldingen, er: 

Medlemmet må godta en bindingstid på 6 eller 12 månedero hvoretter 
, treningskontraktenkan sies opp med to månedersvarsel. Treningsavgiften er kr 

2A01220for 1216 måneders bindingstid. Treningsavgiften inkluderer trening, 
forsikring og medlemskapi TAK, NAF ogNKF. 
Nye medlemmer kan velge en oppstartspakke til kr 600. Dette inkluderer 
drakt, sandaler og 2 mnd. trening. Bindingstid kommer i tillegg. 
Det er mulighet for å værepassivtmedlemi TAK. Dette koster kr 400per år 
og inkluderer forsikring og medlemskapi TAK, NAF ogNKF. 

Det ble enstemmigvedtatt åviderefuredagensardning. 

7. Vedtak av Trondheim Aihidoklubbsbudsiett
Styretsforeslåne budsjettble enstemmig vedtatt.

8. Behandlingav innkomne,saker og forslag 

a. SammenslåingavTroqdheim Aikidoklubb oe Trondheim Hokusei 
Aikidoklubb 
TrondheimÆkidoklubbble grunnlagti 2005og Trondheim Hokusei 
Aikidoklubb ble grunnlagti 2008.Beggeklubbenestrevermed å rekrutterenok 
medlemmertil å oppfflle de forventningeneNorges Kampsportforbund Q\{KF) 
har til medlemstall og til å frlle de tillitsvalgtposter somNKF kever. For å 
redusere den administrative/byrakratiske byrdenpåde to klubbene, og for 
enklereå oppSlle NKIs forventning til totalt medlemstall, h4r det bliu innledet 
samtaler mellom de to klubbene om en eventuell sammenslåing,på 
administrativtplan. 

Følgende resolusjon ble enstemmig vedtatt: 
For å imøtekomme NorgesKamsporforbundsurimeligefuav til administrativ 
bemanning,må drastiske tiltak settes i verk. Det er synd at klubber medgodt 
grunnløg for idrettslig alrtivitet må slite fordi de ikke har det 
administrative/byrålcrøiskegrunnlagN KF forl ønger. 
Sammenslåingøv TrondheimAikidoklubb og Trondheim Holaxei Aikidoklubb 
kan være et tiltak som reduserer byråfuatiet og den administrative 
belastningeni de to Hubbene. 
Det påtroppende styret i Trondheim AikidoHubb gisfullmøkt og myndighet til 
å utrede, forlrandle og forberede sammenslåing av de to klubbene, med 
målsetning am å gjennamføre sammenslåing i løpet av 2010. Yedtak om 
sammenslåing giennoatføres i ltenhold til vedtelpene, på eksnaordinær 
generalfursamling. 
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b. Jubileumsleir2010 
10.oktober 2010 er det fem år sidenførste tremng ble avholdti Trondheim 
Aikidoklubb. Det er i denanledningplanlagtavholdt en jubileumsleirhelgen 
l.-3. oktober, Sensei Philippe Orban, 6.dan Aikikai, er forespurt og har takket 
ja til å komme og instruere denne helgen. PhilippeOrbansnorgesbesøk 
arrangeresi samarbeid med Aikikan Oslo, som harinvitert Philippe Orban to 
gangerårlig i 10-15 åx. 

L Yals 
a. Erikvan Rijtble enstemmigvalgt somleder og Audun Moa ble enstemmig 

valgt s om ne stl e der/kass er er. 
b. JuttaEnnekingble enstemmigvølgt som styremedlem, og Budisløv 

Vulcasinovicble valgt sorn varomedlem. 
c. SverreG.Johnsenog Bjørnar Nilsson ble enstemmigvalgt som revisorer. 
d. Styretrepresenterer Hubben ved ting og møter i de organisøsjoner klubben er 

tilsluttet. 
e. Ingen lrandidater meldte seg til å sitte i valgknmiteen; styret jobber med å 

skaffelcandidater. 

Møtet hevet kL.2230 

SverreG. Jsfinsen 
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