Årets klubb Kampsportsgalan 2017
Stockholm 19 maj 2020

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

§6. Föregående protokoll
Tillägg till föregående möte: ”Mötet beslutade att godkänna protokollen från den 25 mars och 31 mars, och lägga
dem till handlingarna.” Mötet godkände ändringen i föregående protokoll. Mötet godkände protokollet från den
21 april och beslutade att lägga det till handlingarna

§7. PR-gruppen
Stefan Derolf rapporterade att PR-gruppen hade möte den 12 maj. Gruppen pratade om webbplatsen och
förbättringsåtgärder som har diskuterats tidigare. Gruppen diskuterade de tre områden som gruppen beslutat att
prioritera sedan tidigare. Maria Sundin och Jakob Florell har nu fått behörighet till webbplatsen. Webbplatsen
kan komma att uppgraderas för att bättre överensstämma med nya funktioner, till exempel vill vi kunna utnyttja
Wordpress molnfunktion. Per Wallvide är kontaktad. Per Wallvide och Jakob Florell förbereder tekniken till i
början av juni. Maria Ahlström, Maria Sundin och Jakob Florell kommer att gå igenom webbplatsens struktur
och lämna förslag. Urban har skapat mejlgruppen pr@iyasaka.se. Mötet beslutade att vänta med Iyasakabladet till
efter det här mötet. Instagramkontot behöver fler redaktörer – Kevin fick i uppdrag att kontakta fler. Idéer till
Iyasakabladet: intervjuer, tipsa om filmer på Youtube, hemmaträningstips. Vore kul att göra ett nytt nummer av
en digital tidningsversion av Iyasakabladet. Gruppen diskuterade att klubben måste värva fler medlemmar.

§8. Ekonomi
Sonny Ågren redogjorde för klubbens ekonomi under första kvartalet. Sonny har tidigare skickat ut handlingarna
till styrelsen. Det finns ingenting som avviker negativt från förra året.

§9. Tonårsinstruktörsutbildning
Urban Aldenklint informerade om att pengarna för tonårsinstruktörsutbildningen har kommit in på kontot.

§10. Verksamheten Tavastgatan
Urban Aldenklint rapporterade följande:
• Så gott som alla medlemmar erbjuds nu träning (barn, ungdomar, vuxna).
• Den träning som ännu inte kommit igång är träningen är 3–4-åringarna, familjeträningen och träningen
för stroke- och pensionärsgruppen. Urban försöker få igång träningen för stroke- och pensionärsgruppen
utomhus.
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•

Urban har ansökt om bidrag för coronapandemins negativa ekonomiska konsekvenser för klubben och
avvaktar besked från budo- och kampsportförbundet.

§11. Årsta
Det första träningspasset har genomförts den 13 maj med Viktoria Thune och Sonny Ågren som instruktörer.

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

§13. Läger
Magnus Kirchhoff redogjorde för planeringen av endagslägret söndagen den 13 juni. Vi har fått godkänt av
Nyckelvikens förvaltare och vi kommer att kontakta polisen strax före. Vi har inte fått klartecken från alla
ungdomsinstruktörer än, men tror att det löser sig. Barnen avslutar vid lunch och måste ha sällskap av förälder.
Vuxna och ungdomar fortsätter träningen på eftermiddagen och avslutar med grillning på kvällen. Styrelsen
beslutade att ge planeringsgruppen cirka 3 500 kronor i budget, erbjuda läger och mat gratis för medlemmar och
ta en avgift på 100 kronor för medlemmar i andra klubbar. Barn från andra klubbar ska inte behöva betala. Maria
Sundin ber Jenny Lagerkvist ta fram en affisch som bör vara klar så fort som möjligt. Mötet beslutade att sätta ett
maxtak på 40 ungdomar och vuxna och att ge Iyasakas medlemmar företräde. Vi skiljer på barngruppen samt
ungdoms- och vuxengruppen under lägret med rejält avstånd emellan. Magnus pratar med Bratislav Stankovic
om en Iyasakabanderoll som vi kan sätta upp. Vi ställer in om det regnar.

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

§15. Lokalen
Urban rapporterade
• Vi har gjort en testinstallation av elarmaturen.
• Vi har fått en hyresrabatt av bostadsrättsföreningen under juni månad.

§16. Teknik
Inget att rapportera.

§17. Utbildning
Inget att rapportera.

§18. Förbundsinformation
Urban Aldenklint har anmält sig som ombud för Iyasaka på budo- och kampsportförbundets och aikidoförbundets
årsmöten.
Urban rapporterade från aikidoförbundets dialogmöte, där alla klubbar var representerade och diskuterade
framtidsfrågor.

§ 19. Övriga frågor
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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 senast i slutet av maj
och styrelsen beslutar om det så fort som möjligt.
Magnus Kirchhoff och Urban Aldenklint kommer att gå igenom instruktörshandboken efter synpunkter från
styrelsen.

§20. Nästa möte
Nästa möte blir den 9 juni kl. 18.30–20.00. Stefan kallar till mötet.

§21. Mötet avslutas
Urban Aldenklint avslutade mötet.
Vid protokollet:

Maria Sundin

Justeras:

Urban Aldenklint

Magnus Kirchhoff
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