Årets klubb Kampsportsgalan 2017

Styrelsemöte Iyasaka Aikidoklubb, 2018-03-20
Närvarande: Tomas Fransson, Stefan Derolf, Urban Aldenklint, Emmeli Wennström, Nikolina Olofsson och
Sonny Ågren

Protokoll.
§1

Mötets öppnande.

§2

Urban utsågs till mötets ordförande

§3

Dagordningen godkändes.

§4

Sonny Ågren och Urban Aldenklint utsågs till att justera protokollet.

§5

Protokollet från styrelsemötet 2018-01-23 jämte konstituerande mötesprotokoll från 2018-03-06 kunde
godkännas.

§6

PR:
§6.1
Inget att rapportera gällande digitala kanaler.
§6.2
Sonny undersöker vad det innebär att trycka upp broderat klubbmärke.

§7

Ekonomi:
§7.1
Sonny presenterade ett resultat för januari 2018. Inga anmärkningar från styrelsen.

§8

Idrottslyftet
§8.1
Ansökningarna för 2018 är inskickade. Anslagen för 2017 är redovisade och godkända av SBKF.

§9

Verksamheten Tavastgatan:
§9.1
Morgonträningen går mycket bra, allmän träning går också bra men det finns pass som kunde gå
bättre. Lunchträningen kunde gå bättre.
§9.2
3-4 åringar går mycket bra.
§9.3
5-6 åringar går lika bra som förra terminen.
§9.4
7-9 åringar onsdagar går bra. Fredagar är under uppbyggnad.
§9.5
10-12 åringarna går bra både måndagar och torsdagar.
§9.6
Tonåringar - måndagar går bra, fredagar går sämre.
§9.7
Familjeträningen går bra.
§9.8
Pensionär/stroke går bra.
§9.9
Urban tar fram statistik med åldersfördelning.

§10 Verksamheten Årsta
§10.1 Fungerar bra.
§11 Läger:
§11.1 Läger med Stefan Stenudd, Maria Ahlström och Urban Aldenklint gick bra.
§11.2 Planerade läger under 2018: se kalendarium på hemsidan.
§12 Lokal:
§12.1 Bastuaggregatet utbytt. Även vissa reparationer är utförda.
§12.2 Armaturen i killarnas omklädningsrum ska bytas ut.
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§13

Teknik: Inget att rapportera.

§14

Utbildning: Under hösten ska vi ha en dragning om första hjälpen.

§15

Styrelsen beslutade att ha en annons i kommande jubileumstidning i Kobayashi Dojo.

§16 Styrelsemöten
§16.1
§17

Nästa styrelsemöte äger rum 2018-04-17 klocka 18:45, kallelse är skickad av Tomas.

Mötets avslut.

Vid protokollet:

Tomas Fransson

Justeras:

Sonny Ågren
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