Årets klubb Kampsportsgalan 2017

Styrelsemöte Iyasaka Aikidoklubb, 2019-10-01
Närvarande: Stefan Derolf, Urban Aldenklint, Tomas Fransson, Emmeli Wennström, 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 2019-08-20 kunde godkännas.

§7

PR:
§7.1
§7.2

§7.3
§7.4

Utvärdering öppet hus har skett under höstterminen. Maria ska göra en checklista och skicka till
Tomas.
Diskussion om vilka aktiviteter som vi ska göra inför vårterminen och bad styrelsen ta ställning.
Styrelsen beslutade att föreningen ska arrangera två tillfällen då man kan pröva på träningen utan
avgift. Detta gör vi istället för öppet hus.
Styrelsen beslutade att vid dessa två tillfällen ska föreningen erbjuda ett rabatterat pris för de som
börjar träna. Erbjudandet kan inte kombineras med att betala 300:- för fyra gånger.
Planering för filminspelning pågår.

§8

Ekonomi:
§8.1
Sonny presenterade resultatet t o m 2019-08-31. Inga anmärkningar från styrelsen.

§9

Idrottslyftet
§9.1
Resa till Island genomförd.

§10 Verksamheten Tavastgatan:
§10.1 3-4 åringar går mycket bra.
§10.2 5-6 åringar kan förbättras avsevärt.
§10.3 7-9 åringar går bra.
§10.4 10-12 åringar tisdagar går inte lika bra som torsdagar
§10.5 Tonårsgruppen går bättre än tidigare.
§10.6 Familjeträningen går bra men är under uppbyggnad.
§10.7 Pensionär/stroke-gruppen har gynnats av den positiva reklamen i TV.
§10.8 Grundträning för pensionärer har inte kommit igång.
§10.9 Vuxenträning
1. Morgonträningen går mycket bra
2. Lunchträningen går som förväntat
3. Kvällsträningen går bra men det kan bli flera på vissa pass
4. Helgträningen behöver fler tränande
§11

Verksamheten Årsta
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§11.1

Går bra.

§12 Status instruktörer och funktionärer
§12.1 Inget att rapportera.
§13 Läger:
§13.1 Deltagare från Iyasaka på ungdomslägret i Järfälla.
§13.2 Planerade läger under 2019: se kalendarium på hemsidan.
§14

Graderingar

§15 Lokal:
§15.1 Löpande underhåll görs.
§15.2 Urban har fyllt på förråden av första hjälpen material.
§15.3 Urban går ut med uppmaning om att rensa bort dräkter från instruktörsförrådet.
§15.4 På grund av byte av leverantörer skjuts delar av bytet av ventilationen framåt i tiden.
§16 Teknik:
§16.1 Emmeli presenterade ett förslag till styrelsen om tempopass. Styrelsen godkände förslaget och
Emmeli ser till att berörda instruktörer informeras. Passet hålls på fredagar 19:00.

§17 Utbildning
§17.1 Urban ansöker om shidoin för berörda instruktörer.

§18

Styrelsemöten: Nästa styrelsemöte äger rum 2019-11-05 18:00 Tomas kallar. Kommande styrelsemöte
är 2019-12-03.

§19

Mötets avslut.

Vid protokollet:

Tomas Fransson

Justeras:

Sonny Ågren
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