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                                                                                                            Stockholm 2020-03-10 

 
Årsmötesprotokoll 
 
Protokoll fört vid Iyasaka Aikidoklubbs årsmöte i träningslokalen, Tavastgatan 26B, Stockholm, 2020-03-10. 
Närvarolista bifogas. 
 

§1 Urban Aldenklint öppnade mötet. 
 

§2 Mötet befanns behörigt utlyst. 
 

§3 Dagordningen godkändes och fastställdes 
 

§4 Mötet utsåg Urban Aldenklint till mötesordförande och Tomas Fransson till mötessekreterare. 
 

§5 Till justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet valdes Fredrik Stenberg och Anders 
Löfgren. Dessa valdes också till rösträknare. 

 
§6 Styrelsens verksamhetsberättelse, bokslut och balansräkning för det senaste verksamhetsåret förelästes 

mötet. 
 

§7 Revisionsberättelsen förelästes mötet. 
 

§8 Mötet beslutade enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 
 

§9 Årsmötet biföll valberedningens motion om att ändra skrivningen i §25 i Iyasaka Aikidoklubbs stadgar  
från: ”Styrelsen består av ordförande samt 5 övriga ledamöter” till ”Styrelsen består av ordförande samt 
6 övriga ledamöter”. 
 

§10 Årsmötet biföll motionen att arrangera utbyte med en annan klubb för barn och ungdomar. 
 

§11 Årsmötet biföll motionen att ta fram ett förslag för ett vapenläger under 2021 med följande tillägg i 
andra meningen i yrkandet: ”Målsättningen är att ....”. 
 

§12 Årsmötet biföll motionen att arrangera en filmkväll i klubbens lokaler. 
 

§13 Årsmötet biföll båda yrkandena i motionen om framtiden.  
 

§14 Val till styrelse 
§14.1 Åsa Scherrer   suppleant  omval  

Följande styrelse valdes enhälligt på två år 
 
Urban Aldenklint  ordförande omval 
Emmeli Neviak  ledamot omval 
Maria Sundin  ledamot nyval 
Magnus Kirchoff  ledamot nyval 
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§14.2 Följande styrelsemedlemmar har alla ett år kvar på sina mandat 

 
Sonny Ågren  ledamot 
Stefan Derolf     ledamot 
Nikolina Olofsson                           ledamot   
Ulf Linde  suppleant  
         
      
  
 
 

§15 Mötet valde enhälligt på ett år följande revisorer och revisorssuppleanter 
 

Mats Asplund  revisor omval 
Jerry Segerholm  revisor omval 
Thomas Gut  suppleant  nyval 
 

§16 Mötet valde enhälligt på ett år följande personer till att ingå i valberedningen 
 

Maria  Ahlström (sammankallande) omval 
Kevin Ahrlind   omval 
Christina Ekstrand   omval  
    

§17 Medlemsavgiften för 2020 fastställdes till 300kr, dvs oförändrad. 
 
§18 Ordföranden förklarade mötet avslutat och tackade deltagarna för visat intresse. 

 
 
 
 
 
          Vid protokollet:              
 
 
 
 
                                                                 Tomas Fransson 
 
 
          Justeras: 
 
 
 
 
Urban Aldenklint    Anders Löfgren                        Fredrik Stenberg 


