
                                                                             

Årets klubb Kampsportsgalan 2017 

   

  1 (3) 

                                                                                       Stockholm 6 oktober 2020 
 

Styrelsemöte Iyasaka AikidoklubbStyrelsemöte Iyasaka AikidoklubbStyrelsemöte Iyasaka AikidoklubbStyrelsemöte Iyasaka Aikidoklubb, digitalt möte, digitalt möte, digitalt möte, digitalt möte    
 
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 

Föregående protokoll 13 augusti 2020 är justerat och läggs till handlingarna. 
 
§7.   PR-gruppen 

Stefan rapporterade från senaste mötet med PR-gruppen: 
• Gruppen diskuterade hur vi får nya medlemmar. 
• Driven på facebook och google gav inte några nya medlemmar. 
• Gruppen behöver göra en A4-affisch och sätta upp på skolorna på Södermalm. 
• Gruppen vill göra en riktad drive mot lokala företag. Styrelsen beslutar att ge företagen 25 procents 

rabatt. Driven drar igång när coronasituationen lugnat sig. 
• Gruppen diskuterade vilka kanaler som unga använder. Kevin Ahrlind fick i uppdrag att undersöka det. 
• Gruppen behöver sätta upp en testsida för nya webbplatsen. Styrelsen beslutade att lägga upp en testsida 

och stå för kostnaderna för densamma. 
 
Mötet beslutade att nästa Iyasakabladet ska komma ut nästa vecka.  
 
§8.   Ekonomi 

Sonny Ågren rapporterade om klubbens ekonomi. Mötet konstaterade omsättningen har minskat men att 
resultatet är tillfredsställande. Klubben planerar att söka ett fast bidrag från Riksidrottsförbundet för pensionärer 
som tränar på klubben. Klubben planerar att söka ett kommande statligt bidrag för ekonomiskt bortfall under 
coronapandemin. 
 
§9.   Tonårsinstruktörsutbildning 

Inget nytt att rapportera.  
 
§10.   Verksamheten Tavastgatan 

Mötet gick igenom de olika träningsgrupperna och konstaterar att de flesta grupper fungerar bra och är 
tillfredsställande stora, men 10–12-åringarna och tonårsgruppen behöver fyllas på. Styrelsen beslutar att även de 
som av arbetsskäl behöver duscha efter passen nu kan göra det. Detta är ett komplement till tidigare regler om att 
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endast de med medicinska skäl tillåts duscha Frågan om att öppna lokalen för träning för måndagsmornar 
bordläggs till nästa gång. 
 
§11.   Årsta 

Klubben har ansökt om träningstider i Årsta för våren och haft en diskussion om villkoren för verksamheten med 
Årsta Folkets Hus. 

 
§12.   Klubbens funktionärer och instruktörer 

Urban Aldenklint ska ordna fram nycklar till Maria Sundin och Magnus Kirchhoff. Urban inventerar vilka 
vikarierande instruktörer som skulle kunna vara till hjälp under coronapandemin när flera instruktörer har 
förhinder.  

 
§13.   Läger 

Maria Sundin redogjorde för planeringen av vapenlägret 2021 och två mindre läger – ett i Frescati i april 2021 
med målet att locka studenter till klubben, ett annat i Nyckelviken i juni 2021. Styrelsen säger ja till alla tre 
lägren. Styrelsen beslutade att boka Barnens Ö för det stora vapenlägret med en differentierad lägeravgift. På 
nästa styrelsemöte går vi igenom kalkylerna. 
 
§14.   Graderingar 

Styrelsen beslutade att erbjuda kyu-graderingar för vuxna och tonåringar lördag 5 december 2020 och dan-
graderingar i mars 2021.  
 
§15.   Lokalen 

Inget nytt att rapportera. 

 
§16.   Teknik 

Inget att rapportera. 

 
§17.   Utbildning 

Inget att rapportera. 

 
§18.   Förbundsinformation 

Inget att rapportera. 
 

§ 19.   Övriga frågor 

Emmeli Neivak rapporterade från filmgruppen som föreslår en filmkväll för klubbens medlemmar lördag 7 
november kl. 16.00 med servering av lite mat och popcorn till självkostnadspris (50 kr). Tekniken kostar cirka 
800 kr. Styrelsen beslutade att genomföra filmkvällen om den genomförs coronasäkert och stå för kostnaden för 
tekniken. 
 
Urban Aldenklint rapporterade att projektgruppen för barn- och ungdomsutbytet inte har genomfört några 
aktiviteter på grund av coronapandemin. 
 
Magnus Kirchhoff rapporterade från projektgruppen för Iyasakas framtid. Magnus och Thomas Got har tagit 
fram en process för en framtidsstrategi som går ut på att ta fram styrkor och svagheter med dagens verksamhet. I 
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processen ingår bland annat att gå igenom klubbens intressenter, kritiska framgångsfaktorer, arbetsprocesser för 
att prioritera framgångsfaktorerna, hur processerna påverkas av framgångsfaktorerna och hur vi får dem att bli 
ännu bättre. Förslaget är att ordna två träffar på lokal för sex personer med tre personer från styrelsen och tre 
personer utanför styrelsen. Styrelsen ger Magnus uppdraget att gå vidare med förslaget. 
 
Styrelsen beslutade att diskutera styrelsens mötesformer vid nästa möte. 
 
§20.   Nästa möte 

Nästa möte blir den 17 november 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  
 


