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                                                                                       Stockholm 31 mars 2020 
 

Styrelsemöte Iyasaka Aikidoklubb, Tavastgatan 26B, Södermalm.Styrelsemöte Iyasaka Aikidoklubb, Tavastgatan 26B, Södermalm.Styrelsemöte Iyasaka Aikidoklubb, Tavastgatan 26B, Södermalm.Styrelsemöte Iyasaka Aikidoklubb, Tavastgatan 26B, Södermalm.    
 
Närvarande: Urban Adelklint, Stefan Derolf, Maria Sundin, Magnus Kirchhoff, Nicolina Olofsson Maksimovic, 
Ulf Linde. 
 
 
§1.   Mötets öppnande. 
 
§2.   Dagordningen godkändes. 
 
§3.   Urban Adelklint utsågs till mötesordförande. 
 
§4.   Maria Sundin utsågs till mötessekreterare  
 
§5.   Magnus Kirchhoff och Urban Adelklint utsågs till justerare. 
 

§6.   Vårens styrelsemöten 

Mötet beslutade att ha styrelsemöten var tredje vecka framöver och tills vidare ha videomöten. Mellan 
styrelsemötena har styrelsen kontakt via mejl. De två kommande styrelsemötena blir 21 april och 12 maj kl. 
18.30–20.00. 
 
§7.   PR-gruppen 

PR-gruppen har möte den 14 april 17.30. 
 
§8.   Ekonomi 

Urban redogjorde för att ekonomin på Iyasaka är god med en väl tilltagen buffert tack vare att medlemmarna 
redan har betalat in sina medlems- och träningsavgifter. Vi är inte i omedelbart i behov av tillskott i kassan. Vi 
har fått bidrag från kommunen på 25 000 kr för att utbilda ungdomsinstruktörer. Ubbe redogjorde för Sonny 
Ågrens januari-rapport.  
 
Mötet beslutade skjuta på ekonomifrågorna till nästa möte.  
 
Mötet beslutade att be Börje Lindén ingå i ekonomi-gruppen. Urban Adelklint, Sonny Ågren och Mats Asplund 
är tidigare medlemmar i gruppen. 
 
§9.   Rapporter 

Ubbe informerade om följande: 
• SBKF-projektet. Iyasaka har beviljats bidrag från kommunen på 25 000 kr för att utbilda 

ungdomsinstruktörer.  
• We are Stockholm. Bratislav Stankovich fortsätter att arbeta med frågan. 
• EAF/Aikidoförbundets Erasmus-projekt. Iyasaka har inte möjlighet att gå in i projektet eftersom vi inte 

har en samarbetsskola. 
• Vanadis tackade nej till att hyra lokalen av oss i sommar. 
• Tomas har haft överlämning med Urban Adelklint som summerade den för styrelsen. 

 
§10.   Komma igång med träningen under corona-pandemin 
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Mötet bedömer utifrån polisens information att det går bra att ha utomhusträning i Tantolunden. Ett tips kan vara 
att ringa till polisen strax innan träningen börjar – om någon ringer in och klagar vet polisen att det är vi som 
tränar. Iyasaka lånar ut jo och bokken till de medlemmar som vill.  
 
Mötet beslutade att erbjuda 3 vuxenpass i veckan. Redan nu pågår två morgonpass i Bergsgruvan, så vi utökar 
med ett kvällspass på onsdagar från 8 april kl. 17.30–18.20 (barn) och kl. 18.30–19.30 (ungdomar och vuxna). 
Urban undersöker om det går bra att hålla till i Bergsgruvan på kvällar.  
 
Det saknas en mejllista till alla medlemmar. Urban går ut med sms till alla medlemmar och föräldrar och 
meddelar att träningen har kommit igång. 
 
Mötet beslutade att uppmana Iyasakas instruktörer att ta initiativ till att ha pass i närområdet, till exempel 
lunchträningar.  

 
Mötet beslutade att erbjuda ett gratisläger med graderingar när corona-risken är över. 
 
Mötet beslutade planera för att förlänga ordinarie schema för terminen in i juni, i dagsläget oklart hur länge. 

 
Mötet beslutade att även informera om att besluten från årsmötet kommer att genomföras längre fram.  

 
§10.   Medlemsblad 

Maria tar kontakt med Jenny om att komma igång med medlemsbladet. Där kan vi informera om klubbens 
aktiviteter. Det bör komma ut på facebook och webbplatsen cirka två veckor efter varje styrelsemöte.  

 
§11.   Nästa möte blir den 21 april kl. 18.30–20.00. Urban kallar till mötet. 
 
§12.   Urban Adelklint avslutade mötet. 
 
 
Vid protokollet: 
 
 
 
                                                                    
Maria Sundin 
 
 
 
Justeras: 
 
 
                                                                           
Urban Aldelklint                                                                   Magnus Kirchhoff               
 


