Årets klubb Kampsportsgalan 2017

Styrelsemöte Iyasaka Aikidoklubb, 2018-06-12
Närvarande: Stefan Derolf, Urban Aldenklint, Tomas Fransson, Nikolina Olofsson och Sonny Ågren

Protokoll.
§1

Mötets öppnande.

§2

Urban utsågs till mötets ordförande

§3

Tomas Fransson utsågs till mötets protokollförare.

§4

Dagordningen godkändes.

§5

Sonny Ågren och Urban Aldenklint utsågs till att justera protokollet.

§6

Protokollet från styrelsemötet 2018-04-17 kunde godkännas.

§7

PR:
§7.1
Inget att rapportera gällande digitala kanaler.
§7.2
Sonny presenterade ett par kostnadsförslag för att trycka upp broderat klubbmärke. Sonny tar fram
offert för 100 st i samarbete med Jenny
§7.3
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.

§8

Ekonomi:
§8.1
Sonny ett presenterade resultatet tom april 2018. Inga anmärkningar från styrelsen.

§9

Idrottslyftet
§9.1
Inget att rapportera.

§10 Verksamheten Tavastgatan:
§10.1 Morgonträningen går mycket bra, allmän träning går också bra men det finns pass som kunde gå
bättre. Lunchträningen kunde gå bättre.
§10.2 3-4 åringar går mycket bra.
§10.3 5-6 åringar går lika bra som förra terminen.
§10.4 7-9 åringar onsdagar går bra. Fredagar är under uppbyggnad.
§10.5 10-12 åringarna går bra både måndagar och torsdagar.
§10.6 Tonåringar - måndagar går bra, fredagar går sämre.
§10.7 Familjeträningen går bra.
§10.8 Pensionär/stroke går bra.
§11 Verksamheten Årsta
§11.1 Fungerar bra. Lokalen som vi finns i ska renoveras, en diskussion med Årsta folkets hus tas av
Urban m fl för att diskutera alternativ.
§12 Läger:
§12.1 Graderingsläger 2018-05-19 genomförd.
§12.2 Planerade läger under 2018: se kalendarium på hemsidan.
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§13 Lokal:
§13.1 Hasse Eriksson ska tillsammans med Sonny inventera behovet av åtgärder i lokalen.
§14

Teknik:
Frågan om intensivpass kvarstår i avvaktan på underlag från Emmeli.

§15

Utbildning: Under hösten ska vi ha en dragning om första hjälpen. Stefan har en defibrillator som
behöver kompletteras med ett batteri. Stefan får uppdraget att handla batteriet och då kan utbildningen
kompletteras med HLR.

§16

Styrelsen beslutade att inte gå vidare med FaR, Fysisk aktivitet på Recept, bedömingen var att det skulle
innebära en hel del möten och administration utan någon utdelning för föreningen.

§17

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

§18

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.

§19

Styrelsemöten: Nästa styrelsemöte äger rum 2018-08-14 klockan 18:45, Tomas kallar.

§20

Mötets avslut.

Vid protokollet:

Tomas Fransson

Justeras:

Sonny Ågren
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