Årets klubb Kampsportsgalan 2017
Stockholm 17 november 2020

Styrelsemöte Iyasaka Aikidoklubb,
Aikidoklubb, digitalt möte
Närvarande: Urban Aldenklint, Stefan Derolf, Maria Sundin, Magnus Kirchhoff, Sonny Ågren, Ulf Linde,
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 den 6 oktober 2020 är justerat och läggs till handlingarna.

§7. PR-gruppen
Stefan rapporterade från senaste mötet med PR-gruppen:
• Gruppen ska snart få upp den nya testwebbplatsen för att arbeta vidare med att utveckla Iyasakas
webbplats.
• Gruppen diskuterade ett förslag om att lägga ut träningsfilmer på Facebook. Urban skulle gå ut till
instruktörerna och uppmuntra dem att lägga ut filmer. Emmeli Neivak samt Maria Mossberg Ahlström
och Thomas Hellsén har nappat. Emmelis direktsändningar har blivit mycket uppskattade.
• Gruppen bestämde att ta fram en ny affisch för barn och ungdomar på Södermalm.
• Gruppen hade en diskussion om nya digitala kanaler för ungdomar. Kevin ska rapportera om vad han
tror.
• Nästa möte för pr-gruppen är 1 december.
Mötet beslutade att nästa nummer av Iyasakabladet ska komma ut nästa vecka.

§8. Ekonomi
Sonny Ågren rapporterade om klubbens ekonomi genom en resultat- och balansrapport fram till och med oktober
2020. Omsättningen är avsevärt mindre än tidigare år, men resultatet ser ut att bli någotsånär tillfredsställande.
Styrelsen bildade en arbetsgrupp som består av Urban Aldenklint, Sonny Ågren och Stefan Derolf som ska gå
igenom klubbens ekonomi i detalj. Till nästa styrelsemöte ska de förbereda ett förslag på ekonomiska åtgärder för
2021 på grund av följderna av pandemin.

§9. Tonårsinstruktörsutbildning
Klubbens fyra tonåringar under instruktörsutbildning gör ett fantastiskt arbete med barngrupperna.

§10. Verksamheten Tavastgatan
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Styrelsen bedömer att barnträningen förhoppningsvis kan fortsätta som vanligt även om Folkhälsomyndighetens
restriktioner fortsätter att gälla. Styrelsen bestämmer att klubben inte kommer att ha någon utomhusträning för
vuxna tills vidare. Barnträningarna lockar fortfarande många tränande.

§11. Årsta
Inget nytt att rapportera.

§12. Klubbens funktionärer och instruktörer
Urban Aldenklint ska ordna fram nycklar till de som har behov av det. Urban ska kontakta de instruktörer och
funktionärer som inte har skickat in registerutdrag från polisen och inte betalat medlemsavgifter.

§13. Läger
Depositionsavgiften för Barnens ö, där vårens vapenläger är tänkt att hållas, är betald. Maria Sundin meddelade
att vapengruppen kommer att presentera ett fullständigt förslag på upplägget för vapenläger 2021 på nästa
styrelsemöte.

§14. Graderingar
Styrelsen beslutade att alla barnens och ungdomarnas kyu-graderingar kommer att ske som vanligt under ett
ordinarie träningspass under hösten. Styrelsen beslutade att inte tillåta att föräldrarna närvarar vid barnens och
ungdomarnas kyu-graderingar. Datum för graderingarna finns under Kalendarium på Iyasakas webbplats.

§15. Lokalen
Inget nytt att rapportera.

§16. Teknik
Inget att rapportera.

§17. Utbildning
Inget att rapportera.

§18. Förbundsinformation
Magnus Kirchhoff deltog i det senaste dialogmötet med Svenska aikidoförbundet och rapporterade kort från
mötet.

§ 19. Övriga frågor
Styrelsen gick igenom hur långt de fyra uppdragen från årsmötet har kommit:
• Styrelsen konstaterar att filmkvällen är planerad och inbjudningar hade skickats ut, men träffen ställdes
in på grund av coronasituationen. Filmkvällen kommer att genomföras vid första bästa tillfälle.
• Utbytet med andra klubbar har varit svårt att genomföra på grund av coronasituationen och därför har
styrelsen varken kunnat planera eller genomföra utbytet.
• Framtidsgruppen har planerat arbetet men har varit tvungna att för tillfället avstanna arbetet på grund av
coronasituationen.
• Vapenlägergruppen kommer att presentera ett komplett förslag till nästa styrelsemöte.
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Styrelsen beslutade att vid nästa styrelsemöte fastställa datumet för årsmötet. Magnus Kirchhoff tar fram ett
förslag om hur årsmötet eventuellt kan genomföras digitalt till nästa styrelsemöte.
Styrelsen diskuterade styrelsens mötesformer och beslutade att tre dagar före styrelsemötena sammanställa en
dagordning för mötet. Maria Sundin ansvarar för det. Vi provar att använda ett system för mejlen där varje punkt
i dagordningen får en egen ämnesrad.
Styrelsen diskuterade att gå ut till medlemmarna och fråga hur de vill ha verksamheten under coronasituationen.
Magnus tar fram ett förslag på en enkät som går ut till medlemmarna.

§20. Nästa möte
Nästa möte blir torsdag 3 december kl. 18.00–20.00. Maria Sundin kallar till mötet via Facebook Rooms.

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

Maria Sundin

Justeras:

Urban Aldenklint

Magnus Kirchhoff
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