Årets klubb Kampsportsgalan 2017
Stockholm 13 augusti 2020

Styrelsemöte Iyasaka Aikidoklubb,
Aikidoklubb, digitalt möte
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
Föregående protokoll 8 juni 2020 är justerat och läggs till handlingarna.

§7. PR-gruppen
Stefan Derolf rapporterade från PR-gruppens möte tidigare i veckan: Fokus var hur vi får nya medlemmar och
hur får vi gamla medlemmar att återvända till klubben. Urban ska sms:a alla medlemmar om det nya schemat för
träningstider. Iyasakabladet bör ha fokus på nya medlemmar och klubbens nya träningstider. Maria Ahlström fick
i uppdrag att ta fram riktad information på Facebook och har skickat in flera förslag på erbjudanden för nya
medlemmar. Mötet beslutade att välja alternativ fyra (som gäller fram till och med september – den som är ny
medlem och betalar 300 kronor i medlemsavgift och 1 500 kronor i träningsavgift får en dräkt gratis). Om man
inte vill ta det erbjudandet så går det som vanligt bra att betala medlemsavgiften på 300 kronor som alltid
inkluderar fyra prova på-pass. Maria Ahlström tar fram en Facebook-drive. Mötet beslutade att satsa 500 kronor
för driven för att vi ska hamna högre upp bland träffarna för vår webbplats när man googlar på ”aikido
Stockholm”.
På webbplatsen ska vi lyfta fram information som vänder sig till nya medlemmar. Gruppen diskuterar att lyfta
webbplatsen till en mer lätthanterlig Word press-lösning. Maria Ahlström, Maria Sundin och Jakob Florell
kommer att lägga fram ett nytt förslag på det.
De som behöver kommer nu att få tillgång till klubbens bilder på Google. Information har gått ut till berörda.
I all information ska det framgå att allt vi gör är förenligt med direktiven från Folkhälsoinstitutet och
Kampsportförbundet.
Mötet beslutade att nästa Iyasakabladet ska komma ut nästa vecka (vecka 34).

§8. Ekonomi
Sonny Ågren rapporterade om klubbens ekonomi. Mötet konstaterade att ekonomin är tillfredställande trots
rådande coronasituation, men vi bör inte göra några stora investeringar före årsskiftet. Mötet beslutade att ha
oförändrade träningsavgifter den här terminen.
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§9. Tonårsinstruktörsutbildning
Inget nytt att rapportera.

§10. Verksamheten Tavastgatan
Nästa vecka (vecka 34) blir det ingen träning och klubben förbereder inför höststarten vecka 35 med handsprit,
städning etc.

§11. Årsta
Vi återgår efter flera terminen i bion i Folkets hus till våra gamla lokaler på Loftet i teaterbyggnaden från och
med den 26 augusti.

§12. Klubbens funktionärer och instruktörer
Ana Nikolic har avgått som tonårsinstruktör p.g.a. studier på annan ort. Om studierna sker på distans ska Urban
ska försöka övertyga henne att stanna kvar i klubben. Urban har tagit fram ett schema med de instruktörer som
har tackat ja till att leda passen under hösten.

§13. Läger
Maria Sundin redogjorde för planeringen av vapenlägret 2021. Projektgruppen föreslår två testläger – ett i
Frescati i början av september 2020 med målet att locka studenter till klubben, ett annat i Nyckelviken i juni
2021 (upprepning av det lyckade lägret i juni 2020). Styrelse gav sitt samtycke till projektgruppens förslag.

§14. Graderingar
Inget att rapportera. Graderingsverksamheten står för närvarande still på kyu- och dannivå.

§15. Lokalen
Urban Aldenklint undersöker om klubben kan få ekonomiskt bidrag för att installera ny armatur. Urban tar fram
ett kostnadsförslag. Mötet beslutar att avvakta terminsstarten innan vi fattar beslut om eventuellt inköp. Vi har ny
ventilation som är mycket effektiv.

§16. Teknik
Styrelsen har valt bort en del tekniker på grund av smittorisken för covid-19, och styrelsen har meddelat
instruktörerna.

§17. Utbildning
Inget att rapportera.

§18. Förbundsinformation
Urban Aldenklint rapporterade från Aikidoförbundets digitala möten med samtliga klubbledare i landet. På
måndag 17 augusti är det ett nytt digitalt möte där klubbarna ska diskutera hur de kommer igång med träningen.
Urban kan inte deltaga och Magnus Kirchhoff erbjöd sig att delta i stället.

§ 19. Övriga frågor
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Arbetet med instruktörshandboken fortsätter efter synpunkter som kommit in.
Vi har fel på bastuaggregatet men på grund av corona-läget avvaktar vi med ett nytt.

§20. Nästa möte
Nästa möte blir den 6 oktober kl. 18.00–20.00 i köket på Tavastgatan. Maria Sundin kallar till mötet.

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

Maria Sundin

Justeras:

Urban Aldenklint

Magnus Kirchhoff
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