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Styrelsemöte Iyasaka Aikidoklubb, 2018-12-11 

 
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 2018-10-23 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 Internt utökas med information om interna aktiviteter. 

§7.5 Urban beställer backup på hemsidan från leverantören. 

 

 

§8 Ekonomi:  

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

§8.2 Styrelsen beslutade att förlänga avtalet med BigU. I beslutet deltog inte Urban Aldenklint. 

 

§9 Idrottslyftet 

§9.1 Inget nytt att rapportera.  

 

§10 Verksamheten Tavastgatan: 

§10.1 Alla grupper är igång. 

 

 

§11 Verksamheten Årsta 

§11.1 Verksamheten flyttad till ”Mälaren”, i en annan Folketshus-byggnad. Hemsidan och Facebook är 

uppdaterade. 

 

§12 Läger:   

§12.1 Graderingslägret genomfördes 

§12.2 Planerade läger under 2019: se kalendarium på hemsidan. 

§12.3 Styrelsen beslutade att tacka nej till att ha Linda Holiday på Tavastgatan 2019 på grund av 

ekonomiska skäl. 

 

§13 Lokal:  

§13.1 Portkoderna är ändrade. 

§13.2 Städdag på Tavastgatan 26:e januari. 
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§14 Teknik:  

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

§14.2 Graderingar för 5-6 åringar tas bort. 

§14.3 Schemaändringar kommer att genomföras under 2019, mer information kommer på hemsidan och 

Facebook. 

 

 

§15 Utbildning 

§15.1 HLR-utbildning genomfördes 2018-11-29 med gott resultat. 

§15.2 Urban ansöker om shiodin för berörda instruktörer. 

§15.3 Barninstruktörskurs planeras att hållas 27:e januari på Tavastgatan, i samarbete med 

Budoförbundet. Mer information och kallelse kommer senare via Urban. 

 

   

§16 Årsmötet blir 2019-03-12 

 

§17 Styrelsemöten: Nästa styrelsemöte äger rum 2019-01-22 18:45, Tomas kallar.  

 

§18 Mötets avslut. 

 

 
 

          Vid protokollet:              

 

 

 

 

                                                                 Tomas Fransson 

 

 

          Justeras: 

 

 

 

 

Sonny Ågren                                          Urban Aldenklint 

 

  


