Årets klubb Kampsportsgalan 2017
Stockholm 21 april 2020

Styrelsemöte Iyasaka Aikidoklubb, Tavastgatan 26B, Södermalm.
Närvarande: Urban Aldenklint, Stefan Derolf, Maria Sundin, Magnus Kirchhoff, Sonny Ågren och Emmeli
Neivak.

§1. Mötets öppnande
Urban Aldenklint förklarade mötet öppnat.

§2. Dagordningen
Dagordningen godkändes.

§3. Mötesordförande
Urban Aldenklint utsågs till mötesordförande.

§4. Mötessekreterare
Maria Sundin utsågs till mötessekreterare

§5. Justerare
Magnus Kirchhoff och Urban Aldenklint utsågs till justerare.

§6. Föregående protokoll
Mötet beslutade att godkänna protokollen från den 31 mars och 21 april, och lägga dem till handlingarna.

§7. PR-gruppen
Stefan Derolf rapporterade att PR-gruppen hade möte den 14 april. Gruppen pratade om webbplatsen och de
förbättringsåtgärder som har diskuterats tidigare. Gruppen beslutade att Maria Sundin och Jakob Florell ska bli
administratörer, för att se om de kan genomföra de tre områden som gruppen beslutat att prioritera sedan tidigare.
Mötet pratade även om nyhetsbrevet, som Maria sedan tog fram. Nästa möte blir den 12 maj. Nyhetsbrevet
skickas ut från adressen sekreterare@iyasaka.se.

§8. Ekonomi
Sonny Ågren redogjorde för ekonomin som är god, även vid en jämförelse med förra året. På nästa möte ska
Sonny redogöra för klubbens ekonomi under första kvartalet.

§9. Tonårsinstruktörsutbildning
Urban Aldenklint informerade om följande:
• Iyasaka har beviljats bidrag från kommunen på 25 000 kr för att utbilda ungdomsinstruktörer.
• Urban är mentor för hela projektet och redovisar till förbundet.

§10. Verksamheten Tavastgatan
Urban Aldenklint rapporterade följande:
• Så gott som alla medlemmar erbjuds nu träning (barn, ungdomar, vuxna).
• Om det är möjligt att ordna fler pass med instruktörer, gör vi det.
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•

De medlemmar som inte erbjuds träning är 3–4-åringarna och pensionärerna. Vi fortsätter fundera på
lösningar.

§11. Verksamheten Årsta
Medlemmarna som tränar i Årsta erbjuds att träna på Södermalm. Flera barn har tränat i Drakenbergsparken de
senaste veckorna.

§12. Klubbens funktionärer och instruktörer
Instruktörerna verkar vara förskonade från allvarliga sjukdomsfall i corona.

§13. Läger
Urban Aldenklint meddelade att samtliga planerade läger är inställda.
Mötet beslutade att ordna ett endagsläger lördagen den 6 juni. Magnus Kirschhoff, Emmeli Neivak och Maria
Sundin ansvarar för planeringen. Vi bjuder in med förhandsanmälan och ger våra medlemmar förtur. Maria
informerar om det i nästa nummer av Iyasakabladet.

§14. Graderingar
Samtliga graderingar är inställda. Vi återkommer med information när vi vet mer om hur coronakrisen utvecklar
sig.

§15. Lokalen
Reparationerna från Stockholms fjärrvärme är klara. Urban tittar till lokalerna varje dag.

§16. Teknik
Inget att rapportera.

§17. Utbildning
Inget att rapportera.

§18. Övriga frågor
Besluten från årsmötet
Mötet beslutade att till nästa möte förbereda ett genomförande av besluten för årsmötena. Magnus Kirchhoff
anmälde intresse för att vara styrelsens ansvarsperson för framtidsstrategin och Maria Sundin anmälde intresse
för att vara styrelsens ansvarsperson för vapenlägret. Urban tar fram ett förslag på upplägg som mötet beslutar
om vid nästa möte.
Iyasakabladet
I nästa nummer bör varje grupp av medlemmar få egen information. Urban Aldenklint förbereder ett underlag
och mejlar till Maria, som sätter ihop ett förslag som hon presenterar för styrelsen.

§19. Nästa möte
Nästa möte blir den 19 maj kl. 18.30–20.00. Stefan kallar till mötet.
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§20. Mötet avslutas
Urban Aldenklint avslutade mötet.
Vid protokollet:

Maria Sundin

Justeras:

Urban Aldenklint

Magnus Kirchhoff
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