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Styrelsemöte Iyasaka Aikidoklubb, 2018-09-25 

 
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 2018-08-14 kunde godkännas. 

 

§7 PR:    

§7.1 Jenny tar fram ett förslag på hur ett dräktmärke ska se ut. 

§7.2 Jenny har ett uppdrag att ta fram hur en hoodie kan se ut. 

§7.3 Nikolina undersöker möjligheten att beställa hoodies efter behov, utan att Iyasaka behöver ha ett 

lager. 

§7.4 Intresse har väckts för en Facebook-sida för Årsta, för barnen som tränar där och deras föräldrar. 

§7.5 Urban kontaktar skolorna i området och erbjuder dem prova-på-träningar på samma sätt som 

tidigare skett inom Idrottslyftet. 

§7.6 Internt utökas med information om interna aktiviteter. 

§7.7 Ett ”Öppet Hus” med uppvisningar och prova-på aktiviteter genomfördes den 22:a  

september med gott resultat.  

 

 

§8 Ekonomi:  

§8.1 Sonny presenterade resultatet t o m 2018 augusti. Inga anmärkningar från styrelsen. 

 

§9 Idrottslyftet 

§9.1 Inget nytt att rapportera.  

 

§10 Verksamheten Tavastgatan: 

§10.1 Alla grupper är igång. 

 

 

§11 Verksamheten Årsta 

§11.1 Lokalen som vi finns i ska renoveras, en diskussion med Årsta folkets hus tas av Urban m fl för att 

diskutera alternativ. Urban rapporterar vid nästa styrelsemöte. 

 

§12 Läger:   

§12.1 Jo-Bokkenläger genomfördes under september med gott resultat. 

§12.2 Planerade läger under 2018: se kalendarium på hemsidan. 

 

§13 Lokal:  

§13.1 Hasse Eriksson och Sonny har inventerat behovet av åtgärder i lokalen, även belysningen. 

§13.2 Portkodshanteringen kan komma att ändras. Urban driver frågan gentemot värden. 
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§14 Teknik:  

§14.1 Arbetsgrupper finns nu för alla typer av pass. 

§14.2 Frågan om intensivpass kvarstår i avvaktan på underlag från Emmeli. 

§14.3 De som tränar i familjerträningsgruppen och ej tränar i andra grupper erbjuds möjligheten att 

gradera till 12:e respektive 6:e kyu på ordinarie träningspass för den gruppen i slutet av terminen. 

§14.4 Graderingsträning genomfördes 23:e september och kommer att genomföras varje termin. 

 

§15 Utbildning 

§15.1 Fr o m 1:a oktober är en defibrillator tillgänglig i lokalen. En utbildning kommer att genomföras 

under hösten, 29:e november, 20:15 i dojon på Tavastgatan, i samband med en första hjälpen-

utbildning. Styrelsen tackar Stefan Derolf för bidraget med defibrillatorn. 

§15.2 Jenny Lagerqvist och Micke Sederlin kommer att på klubbens bekostnad gå fukoshidon-

/shidoinkurs under september månad.  

 

   

§16 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. 

 

§17 Styrelsemöten: Nästa styrelsemöte äger rum 2018-10-23 klockan 18:45, Tomas kallar. Övriga möten 

under 2018 blir 2018-12-11.  

 

§18 Mötets avslut. 

 

 
 

          Vid protokollet:              

 

 

 

 

                                                                 Tomas Fransson 

 

 

          Justeras: 

 

 

 

 

Sonny Ågren                                          Urban Aldenklint 

 

  


