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                                                                                       Stockholm 9 juni 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 Aldenklint, Stefan Derolf, Maria Sundin, Magnus Kirchhoff, Sonny Ågren, Nicolina 
Olofsson, Emmeli Neivak. 
 
 
§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 

Eftersom föregående protokoll ännu inte är justerat bordlades denna punkt 
 
§7.   PR-gruppen 

Stefan Derolf hade inget nytt att rapportera från PR-gruppen. 
 
Mötet beslutade att nästa Iyasakabladet kommer ut direkt efter vapenlägret i Nyckelviken.  
 
§8.   Ekonomi 

Styrelsen hade i god tid före mötet fått rapport för klubben ekonomi fram till 31 maj utsänt från Sonny Ågren. 
Mötet konstaterade att ekonomin är tillfredställande trots rådande coronasituation, men också att vi fortlöpande 
måste hålla en extra god koll på ekonomin under året. 
 
§9.   Tonårsinstruktörsutbildning 

Inget nytt att rapportera.  
 
§10.   Verksamheten Tavastgatan 

Mötet diskuterade hur vi ska komma igång med verksamheten på Tavastgatan utifrån förslag från Urban 
Aldenklint. Förslaget innebär att träning kommer igång direkt efter midsommar och att tydliga restriktioner gäller 
för bland annat hur och hur många som ska träna. 
 
Mötet beslutade att ordförande fattar beslut utifrån skriftliga kommentarer på förslaget som ska komma in senast 
onsdag 10 juni. 
 
§11.   Årsta 

Verksamheten i Årsta fortsätter som förut med utomhusträning fram till 12 juli. 

 
§12.   Klubbens funktionärer och instruktörer 

Inget att rapportera. 
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§13.   Läger 

Magnus Kirchhoff, Emmeli Neivak och Maria Sundin redogjorde för planeringen av vapenlägret i Nyckelviken 
den 13 juni. Vi serverar halloumi i pitabröd från grillen till middag. Mathanteringen är hygienisk och anpassad 
till coronarisken. Vi skickar ett välkommenmejl till alla som har anmält sig med lite information inför lägret.  
 
Urban Aldenklint ansöker om ekonomiskt bidrag från Stockholms idrottsförbund. 
 
Mötet beslutade att köpa in förbundets roll-up inför lägret. Urban Aldenklint kontaktar Helga Une om det. 
 
§14.   Graderingar 

Inget att rapportera. 

 
§15.   Lokalen 

Urban Aldenklint undersöker om klubben kan få ekonomiskt bidrag för att installera ny elarmatur. Urban tar fram 
ett kostnadsförslag. Mötet beslutar att avvakta terminsstarten innan vi fattar beslut om eventuellt inköp.  

 
§16.   Teknik 

Inget att rapportera. 

 
§17.   Utbildning 

Inget att rapportera. 

 
§18.   Förbundsinformation 

Urban Aldenklint rapporterade från aikidoförbundets årsmöte den 7 juni.  
 

§ 19.   Övriga frågor 

Mötet utsåg ansvariga för de arbetsgrupper som beslutades om på årsmötet. Arbetet med instruktörshandboken 
fortsätter. 
 
§20.   Nästa möte 

Nästa möte blir den 13 augusti kl. 18.00–20.00. Stefan Derolf kallar till mötet. 
 

§21.   Mötet avslutas 

Urban Aldenklint avslutade mötet. 
 
 
Vid protokollet: 
 
 
 
                                                                    
Maria Sundin 
 
 



                                                                             

Årets klubb Kampsportsgalan 2017 

   

  3 (3) 

 
Justeras: 
 
 
 
                                                                           
Urban Aldenklint  
 
 
 
                                                                           
Magnus Kirchhoff  
 


