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Styrelsemöte Iyasaka Aikidoklubb, 2019-12-03 

 
Närvarande: Stefan Derolf, Urban Aldenklint, Tomas Fransson, Emmeli Neivak, 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 2019-11-05 kunde godkännas. 

 

§7 PR:    

 

§7.1 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. Urban tillsammans med Stefan bestämmer datum och 

aktiviteter, PR-gruppen måste gå ut med info. 

 

§8 Ekonomi:  

§8.1 Sonny presenterade resultatet t o m 2019-10-31. Inga anmärkningar från styrelsen. 

§8.2 Sonny presenterade ett budgetförslag. Styrelsen fastställer budgeten vid nästa styrelsemöte. 

§8.3 Styrelsen beslutade att skriva ett avtal med BigU gällande 2020, med samma villkor som tidigare. 

 

§9 Idrottslyftet 

§9.1 Idrottslyftet upphör i sin nuvarande form. 

§9.2 Idrottslyftet ersätts med barn- och ungdomsledarprojekt, via Budo och kampsportsförbundet. Urban 

undersöker möjligheten för Iyasaka att få sådana projekt. 

 

§10 Verksamheten Tavastgatan: 

§10.1 3-4 åringar går mycket bra. 

§10.2 5-6 åringar, närvaron har förbättrats. 

§10.3 7-9 åringar går bra. 

§10.4 10-12 åringar går bra.  

§10.5 Tonårsgruppen går bättre än tidigare. 

§10.6 Familjeträningen går bra men är under uppbyggnad. 

§10.7 Pensionär/stroke-gruppen går bra. 

§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 Styrelsen har gått igenom listan. 

 

§13 Läger:   

§13.1 Jenny och Stefan hade läger med gott resultat. Utvärdering pekar på att vi bör ha flera läger av den 

typen. 

§13.2 Planerade läger under 2019 och 2020: se kalendarium på hemsidan. 

 

§14 Graderingar 

 

§15 Lokal:  

§15.1 Urban har sett över underhållsbehovet och kommer med förslag på åtgärder. Bastuaggregatet måste 

repareras eller bytas ut, fungerar hjälpligt så länge. Vi måste se över el och belysning. 

§15.2 Urban har gått ut med uppmaning om att rensa bort dräkter från instruktörsförrådet. Urban och 

Sonny följer upp resultatet. 

§15.3 På grund av byte av leverantörer skjuts delar av bytet av ventilationen framåt i tiden. De första två 

veckorna i januari är vi utan ventilation. 

 

§16 Teknik:  

§16.1 Synpunkter på vårens schemaförändringar har kommit styrelsen. Frågorna har besvarats av Urban. 

 

§17 Utbildning 

§17.1 Urban ansöker om shidoin för berörda instruktörer. 

 

§18 Övriga frågor 

§18.1 På styrelsemötet 2019-11-05 beslutade styrelsen att tillgängliggöra årsmöteshandlingarna i skriftlig 

form i dojon på Tavastgatan en vecka innan årsmötet. Styrelsen beslutade vid detta möte att om 

någon medlem vill ha möjligheten att få ut handlingarna elektroniskt så kan den medlemmen få det 

genom att skicka email till infomaster@iyasaka.se 

§18.2 En motion har kommit in till årsmötet. 

§18.3 Tidigare protokoll från styrelsemötena ska finnas tillgängliga på hemsidan. 

§18.4 Nikolina och Emmeli har tittat igenom dokument och verksamhet i föreningen för att avgöra hur 

föreningen uppfyller barnkonventionen. Emmeli sammanfattar och skickar till styrelsen. Styrelsen 

säkerställer att identifierade områden åtgärdas. 

§18.5 RF har beslutat att samtliga ledare som har kontakt med barn och ungdomar under 18 år ska lämna 

ett begränsat utdrag ur belastningsregistret. Styrelsen beslutade att Urban ger mera detaljerad 

information till instruktörerna om detta. Vidare beslutade styrelsen att utdraget ska begäras var 

tredje år och vid tillsättande av nya instruktörer. Urban, Sonny och Nikolina kommer att göra själva 

granskningen av utdraget och dokumentera resultatet. Övriga styrelseledamöter granskar Urban, 

Sonny och Nikolina. Rutinen kommer att dokumenteras i Instruktörshandboken. 

§18.6 Datum och tid för årsmötet blir 2010-03-10 kl 20:15. 

§18.7 Urban informerar valberedningen inför årsmötet om hur de styrelsemedlemmar som är uppe för 

omval ställer sig. 

 

§19 Styrelsemöten: Nästa styrelsemöte äger rum 2010-01-14 18:00, Tomas kallar. 

 

§20 Mötets avslut. 

 

 
 

          Vid protokollet:              
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                                                                 Tomas Fransson 

 

 

          Justeras: 

 

 

 

 

Sonny Ågren                                          Urban Aldenklint 

 

  


