Årets klubb Kampsportsgalan 2017

Styrelsemöte Iyasaka Aikidoklubb, 2018-04-17
Närvarande: Stefan Derolf, Urban Aldenklint, Emmeli Wennström, Nikolina Olofsson och Sonny Ågren

Protokoll.
§1

Mötets öppnande.

§2

Urban utsågs till mötets ordförande och protokollförare.

§3

Dagordningen godkändes.

§4

Sonny Ågren ochEmmeli Wennström utsågs till att justera protokollet.

§5

Protokollet från styrelsemötet 2018-03-20 kunde godkännas.

§6

PR:
§6.1
Inget att rapportera gällande digitala kanaler.
§6.2
Sonny presenterade ett par kostnadsförslag för att trycka upp broderat klubbmärke. Frågan
bordlades till nästa möte.
§6.3
Urban ombads att kontakta skolorna i området och erbjuda dem prova-på-träningar på samma sätt
som tidigare skett inom Idrottslyftet.
§6.4
Ett ”Öppet Hus” med uppvisningar och prova-på aktiviteter planeras preliminärt att ske den 22:a
september. Urban går igenom med Jenny vad som behöver göras i form av att framställa eventuella
trycksaker. Nästa möte i gruppen ”Digitala Kanaler” ombeds ta fram förslag på hur information ska
spridas om arrangemanget.

§7

Ekonomi:
§7.1
Sonny ett presenterade resultatet för Q1 2018. Inga anmärkningar från styrelsen.

§8

Idrottslyftet
§8.1
Ansökningarna för 2018 är godkända av SBKF och pengarna utbetalade till klubbens PG.

§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.

§10 Verksamheten Årsta
§10.1 Fungerar bra.
§11 Läger:
§11.1 Barnlägret den 14/4 gick mycket bra. 17 barn och 6 ledare.
§11.2 Planerade läger under 2018: se kalendarium på hemsidan.
§12

Lokal:
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§12.1

Armaturen i killarnas omklädningsrum ska bytas ut.

§13

Teknik:
Emmeli presenterade ett förslag till ett mer fysiskt intensivt träningspass. Frågan bordlades och tas
upp igen på nästa möte.

§14

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

§15

Beslöts ge Hasse Eriksson ett kostnadsbidrag på 1000kr då han i maj reser till Japan tillsammans med
Urban för att uppvakta Igarashi-sensei då Igarashi Dojo fyller 35 år.

§16

Urban berättade om FaR (Fysisk aktivitet på recept). Frågan bordlades och Urban ombads ta fram
referenser från deltagande föreningar.

§17

Urban berättade om sitt deltagande i en informationsträff om VIDA (Välj Inkludering Delaktighet och
Aktivitet). Frågan bordlades och Urban ombads att inkomma med ytterliggare material.

§18

Diskuterades hur den nya EU-lagen kring hanteringen av personuppgifter (GDPR) kommer att påverka
oss. Emmeli ombads att tills nästa möte klargöra mer om juridiken kring förslaget.

§19

Urban ombads att tillsammans med Jenny ta fram ett informationsblad till alla som betalar
medlemsavgiften i klubben. Detta blad ska informera om vår hemsida, FB-sida och vår Instagramadress.
Där ska ocks informeras om GDPR och vår policy kring fotografering av vår verksamhet.

§20

Förslag från Maria Ahlström om att ändra instruktörsschemat avslogs. Se bilaga för närmare detaljer.
Dock påminner detta förslag oss om värdet av att följa upp och stötta varje enskild instruktör i deras
arbete.

§21 Styrelsemöten:
§ 21.1
Nästa styrelsemöte äger rum 2018-06-12 klocka 18:45.
§16

Mötets avslut.

Vid protokollet:

Urban Aldenklint
Justeras:

Sonny Ågren
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Bilaga till Iyasaka Aikidoklubbs styrelsemöte den 17:e april.
Angående paragraf 20 togs följande beslut:
Styrelsen har uppfattat att målet med "schemaläggningspauser" för instruktörerna är att
uppmuntra till och ge instruktörerna mer tid till egen träning under de perioder instruktören
inte är schemalagd samt att ett upplägg med pauser innebär att fler och nya instruktörer kan
rekryteras och får möjligheten att hålla pass.
Styrelsen har disskuterat vilket utfall den föreslagna schemaläggningen skulle komma att få
och om det förväntade resultatet övernsstämmer med målen ovan.
Förslaget antogs inte av bl a följande skäl:
Vår nyrekrytering av instruktörer sker i dagsläget via Idrottslyftet. Rekryteringen fungerar bra
och innebär att Iyasaka kontinuerligt föryngrar i instruktörsleden. Att pausa intruktörer under
perioder skulle i och för sig innebära att andra instruktörer ges möjligheter att ta fler pass. Det
måste dock också tas i beaktande att vi i dagsläget bitvis har svårigheter att schemalägga pass
på "obekväma tider". Den föreslagna schemaläggningen skulle innebära ett mycket hårt tryck
på de instruktörer som är villiga att ta pass på "obekväma tider".
För att få en schemaläggning enligt ovan att fungera bedömer styrelsen att instruktörskretsen
skulle behöva ökas med ett avsevärt antal personer. För tillfället bedöms det inte vara
hanterbart att öka instruktörskretsen på det sättet.
En variant på detta förslag genomfördes en termin för ett 20-tal år sedan men gav inte
förväntat resultat. De kunde då noteras att de instruktörer som hade paus i schemaläggningen
inte tränade mer själva och därför kom "längre ifrån aikidon". Det är önskvärt att
instruktörerna tränar och utvecklar sig själva och sin egen aikido men det är styrelsens
uppfattning att styrningen bör göras på individnivå genom enskilda samtal
med instruktören när behovet finns.
Det är heller inte självklart att man blir en bättre instruktör av att avstå från att undervisa en
period även om man då förväntas öka sin träningsintensitet. Att vara en ”duktig” instruktör är
så mycket mer än att vara duktig på att träna. Schemaläggningspauser skulle innebära att
instruktörerna inte får samma möjligheter att utveckla sig som instruktörer.
Vi har idag alla möjligheter vi behöver för att följa upp våra instruktörers undervisning och
kan istället för att göra ändringar för hela instruktörskollektivet stötta och följa upp på
individnivå. De instruktörer som önskar en lättare schemaläggning under en period bör
meddela det i samband med den förfrågan som skickas till alla instruktörer inför varje termin.
Under terminerna går det alltid bra att kontakta Urban om akuta behov av ändringar uppstår.
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