Årets klubb Kampsportsgalan 2017
Stockholm 3 december 2020

Styrelsemöte Iyasaka Aikidoklubb,
Aikidoklubb, digitalt möte
Närvarande: Urban Aldenklint, Stefan Derolf, Maria Sundin, Magnus Kirchhoff, Sonny Ågren, Emmeli Neivak,
Nikolina Olofsson-Maksimovic.
§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 17 november 2020 är justerat och läggs till handlingarna.

§7. PR-gruppen
Stefan rapporterade från senaste mötet med PR-gruppen:
• Maria Ahlström och Maria Sundin har tagit fram nytt förslag till affischer för barn och ungdomar att
sätta upp i skolorna. Urban ska prata med Jenny Lagerqvist och be henne slutföra formgivningen av
affischerna.
• Vi kommer uppmana de av våra ungdomar som använder Tiktok att spela in och lägga ut aikidoklipp.
• Vi ska bjuda in alla som vill fotografera sig medan de gör aikidotekniker i dojon, men avvaktar nya
coronarestriktionerna.
• Idén till ny webbplats ska nu testas. Hasse Eriksson lägger upp en testsajt som gruppen ska spåna vidare
om.
• Facebook behöver livas upp nu när så mycket verksamhet ligger nere. Urban lägger ut äldre material.
• Iyasaka kommer att bjuda in till ett digitalt möte med alla instruktörer för att informera om det
ekonomiska läget och klubbens verksamhet. Styrelsen beslutar att genomföra mötet i torsdag 10
december kl. 18.30. Emmeli Neivak bjuder in till mötet.
Mötet beslutade att nästa nummer av Iyasakabladet ska komma ut nästa vecka.

§8. Ekonomi
Styrelsens arbetsgrupp som består av Urban Aldenklint, Sonny Ågren och Stefan Derolf har gått igenom
klubbens ekonomi i detalj och har lämnat förslag till styrelsen på ekonomiska åtgärder för 2021 på grund av
följderna av pandemin.
Styrelsen beslutar att höja träningsavgiften enligt medskickad fil, inleda en diskussion med hyresvärden, be
instruktörer och funktionärer betala både våravgift och höstavgift (1 700 kr för vuxna och 1 300 kr för
studerande), sänka Urbans konsultarvode med 1 000 kronor för att vid halvårsskiftet gå upp till 14 500 kronor om
ekonomin tillåter. Styrelsen beslutar att Urban ska skicka ett sms till medlemmarna med en vädjan om att betala
in avgifterna så tidigt som möjligt 2021. Sms:et ska gå ut efter instruktörsmötet och samma uppmaning ska även
gå ut i Iyasakabladet. Urban kommer med ett förslag till styrelsen så fort som möjligt efter instruktörsmötet.
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På nästa styrelsemöte i början av januari tar styrelsen upp en förnyad diskussion om Urbans konsultarvode och
styrelsen får i god tid ta del av de underlag som ligger till grund för besluten om det. Målet är att fastställa ett
förslag om budget till årsmötet i januari.

§9. Tonårsinstruktörsutbildning
Inget nytt att rapportera.

§10. Verksamheten Tavastgatan
Inget nytt att rapportera.

§11. Årsta
Årsta hade graderingar i går. Urban är djupt imponerad av det fantastiska arbete som Viktoria Thune, Elias
Dahlgren och Martin Hansson har gjort med utomhusträningar och lokalbyten. Sonny Ågren och Anna Nicolic
har också backat upp.

§12. Klubbens funktionärer och instruktörer
Inget nytt att rapportera.

§13. Läger
Maria Sundin redogjorde för vapengruppens fullständiga förslag på upplägg för vapenläger 2021. Styrelsen
beslutade att ta 600 kr för ungdomar och 1 200 för vuxna och inte ge rabatt för instruktörer och funktionärer på
det här lägret. Styrelsen beslutade att genomföra lägret enligt gruppens övriga förslag på innehåll och upplägg.

§14. Graderingar
Graderingar av barn och ungdomar är på gång både i Årsta och på Tavastgatan.

§15. Lokalen
Alla som håller pass måste se till att städa och tömma sopor. Urban tar upp det på instruktörsmötet i nästa vecka.

§16. Teknik
Inget att rapportera.

§17. Utbildning
Klubben kommer snart hålla en barninstruktörskurs så fort coronasituationen tillåter.

§18. Förbundsinformation
Budoförbundet gick i veckan ut med att någon vuxenträning inte alls ska förekomma.

§ 19. Övriga frågor
Styrelsen beslutade att fastställa datumet för årsmötet till söndag den 14 mars kl. 18.30.
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Magnus Kirchhoff presenterade ett förslag om hur årsmötet kan genomföras digitalt till nästa styrelsemöte. Vi
ställer frågan till Svenska aikidoförbundet om de vill köpa licens till Easymeet och låta klubbarna utnyttja
plattformen.
Kevin Ahrlind och Maria Ahlström kommer undersöka möjligheten att hålla en digital julaftonsträning.
Styrelsen bordlade Magnus Kirchhoffs förslag på enkät till medlemmarna om hur de vill ha verksamheten under
coronasituationen. Styrelsen beslutade att diskutera förslaget på nästa möte.

§20. Nästa möte
Nästa styrelsemöte blir torsdag den 14 januari kl. 18.30. Maria Sundin skickar ut dagordning måndag 11 januari
och Magnus Kirchhoff bjuder in till mötet på Teams.

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

Maria Sundin

Justeras:

Urban Aldenklint

Magnus Kirchhoff
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