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                                                                                       Stockholm 14 januari 2021 
 

Styrelsemöte Iyasaka AikidoklubbStyrelsemöte Iyasaka AikidoklubbStyrelsemöte Iyasaka AikidoklubbStyrelsemöte Iyasaka Aikidoklubb, digitalt möte, digitalt möte, digitalt möte, digitalt möte    
 
Närvarande: Urban Aldenklint (frånvarande vid större delen av §8), Stefan Derolf, Maria Sundin (från §8), 
Magnus Kirchhoff, Sonny Ågren, Emmeli Neivak, Nikolina Olofsson-Maksimovic och Ulf Linde. 
 
 
§1.   Mötets öppnande. 
 
§2.   Dagordningen godkändes. 
 
§3.   Urban Aldenklint utsågs till mötesordförande. 
 
§4.   Magnus Kirchhoff utsågs till mötessekreterare  
 
§5.   Stefan Derolf och Urban Aldenklint utsågs till justerare. 
 

§6.   Föregående protokoll 

Föregående mötesprotokoll, från den 3 december 2020 är justerat och läggs till handlingarna. 
 
§7.   PR-gruppen 

Stefan rapporterade från senaste mötet med PR-gruppen, tisdag 12 januari: 
• Mötet var tänkt att handla om åtgärder för att få igång vårterminen. Då coronaläget ännu är osäkert och 

styrelsen ännu inte fattat beslut om terminsstart ajournerades mötet tidigt. 
 
§8.   Ekonomi 

Ett preliminärt årsbokslut för 2020 gicks igenom. Det förefaller som om året kommer sluta i närheten av ett 0-
resultat. Det är tillfredsställande med tanke på den svåra situationen pandemin har inneburit under 
verksamhetsåret. Eventuellt ytterligare stöd från Riksidrottsförbundet för minskade intäkter kommer så sent att 
det måste bokföras på 2021. 
 
Budgetarbetet för 2021 är svårare och osäkrare än vanligt, på grund av pandemin. En arbetsgrupp i styrelsen 
(Urban Aldenklint, Sonny Ågren och Stefan Derolf) har utgått från ett antal antaganden om minskningar i olika 
grupper, minimalt med lägerverksamhet etc. och utifrån det gjort en budget i balans för 2021, som diskuterades 
vid förra mötet.  
 
Efter en kortare information om avtalet och arvodet till BIGU lämnade Urban Aldenklint mötet. Därefter förde 
resterande styrelsen en längre diskussion om hur man ska förhålla sig till avtalet mot bakgrund av pandemin och 
den osäkerhet den medför. Styrelsen beslöt att 

- behålla avtalet med BIGU med sänkt arvode enligt förslaget från december (sänkning till 14 000 kr per 
månad för att vi halvårsskiftet gå upp till 14 500 kr om ekonomin tillåter), enligt den specifikation av 
konsultuppgifter som Urban sammanställt 

- kontinuerligt under 2021 hålla koll på ekonomin varje månad för att vid behov göra justeringar i avtalet 
med BIGU för att klara föreningens ekonomi  

- snarast efter pandemin gå igenom hur vi agerar om vi av någon anledning i framtiden inte längre kan 
anlita BIGU:s tjänster. 
 

§9.   Tonårsinstruktörsutbildning 
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Styrelsen uppdrar åt Urban att söka bidrag om 25 000 kr från Riksidrottsförbundet via Budo- och 
kampsportförbundet, för att driva tonårsinstruktörsutbildning.   
 
§10.   Verksamheten Tavastgatan 

Styrelsen diskuterade hur Folkhälsomyndighetens aktuella rekommendationer och den nya pandemilagen 
påverkar Iyasakas verksamhet. Utifrån konsultation med Budo- och kampsportförbundets experter kan vi 
konstatera att 

- den bostadsrättsförening vi hyr av inte har ansvar för vår verksamhet 
- enligt Folkhälsomyndighetens förtydliganden är lokalen vid Tavastgatan att räkna som sportanläggning. 

 
Utifrån detta, och med förhoppning om lättnader från de striktare restriktioner som för närvarande gäller fram till 
24 januari, beslutar styrelsen att planera för att starta verksamheten den 25 januari. Urban presenterade ett 
preliminärt schema. Innan vi fastställer det ska Urban Aldenklint undersöka vilka instruktörer som har möjlighet 
att ta pass. 
 
Söndag den 17 januari på förmiddagen kommer Emmeli Neivak att lägga ut terminens första distanspass. 
 
Magnus Kirchhoff och Urban har fortsatt förtroende och uppdrag att under januari månad försöka förhandla fram 
en hyressänkning. 
 
Urban Aldenklint kommer att sätta upp en skylt på dörren till dojon med information om den nya pandemilagen, 
maxantal personer i lokalen och annan covidrelaterad information.  
 
§11.   Årsta 

Vi har fått ett nytt och bättre avtal med Årsta Folkets hus med något mindre lokal men med dusch och möjlighet 
att kunna utöka med ytterligare ett pass i veckan. Exakt åldersindelning etc. kommer beslutas något senare, 
eftersom det bland annat påverkas av pandemiutvecklingen. 

 
§12.   Klubbens funktionärer och instruktörer 

Inget nytt att rapportera. 

 
§13.   Läger 

Arbetet inför vapenläger 2021 har gått vidare. Maria Sundin redogjorde för kompletteringarna från 
projektgruppen för vapenläger 2021 – busstidtabell, break even-kalkyl och transport av vapen. Styrelsen 
beslutade att anta förslaget till affisch och lägga ut den på webbplatsen samt gå ut med information om lägret på 
sociala medier. Styrelsen påpekar att det är viktigt att en covidmedvetenhet framgår i all information och reklam 
som går ut. 
 
§14.   Graderingar 

Ett antal kyu-graderingar genomfördes i december i samband med träningstillfällen.  
 
§15.   Lokalen 

Inget att rapportera 

 
§16.   Teknik 

Inget att rapportera. 
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§17.   Utbildning 

Inget att rapportera. 

 
§18.   Förbundsinformation 

Inget att rapportera. 
 

§ 19.   Övriga frågor 

Datumet för årsmötet, söndag den 14 mars kl. 18.30, ligger fast. Vi har inte fått något klart besked från förbundet 
om de kan ta fram en digital plattform som möjliggör ett rättssäkert, digitalt årsmöte. 
 
Den 24 december arrangerade Maria Mossberg Ahlström och Kevin Ahrlind ett digitalt julsamkväm. De 
styrelsemedlemmar som kunde närvara uppskattade det mycket. Ett varmt tack till arrangörerna! 
 
Styrelsen vill också passa på att tacka Thomas Hellsén, Maria Mossberg Ahlström och Emmeli Neivak för att de 
lagt ut digitala träningspass! 
 
Styrelsen uppdrog åt Magnus Kirchhoff att färdigställa det förslag på enkät till medlemmarna om verksamheten 
under pandemin som styrelsen diskuterat via e-post sedan föregående möte. Enkäten ska gå ut till samtliga 
medlemmar så snart som möjligt.  
 
Ett förslag om träningsrutiner från Maria Mossberg Ahlström diskuterades. Styrelsen gör bedömningen att 
förslaget inte längre är aktuellt på grund av de nya träningsmöjligheter som de nya rekommendationerna och den 
nya pandemilagen ger. Vi tar upp förslaget på nästa styrelsemöte, om pandemisituationen då ser annorlunda ut 
igen. 
 
§20.   Nästa möte 

Nästa styrelsemöte blir tisdag den 16 februari kl. 18.00. Maria Sundin skickar ut dagordning fredag 5 februari 
och Stefan Derolf bjuder in till mötet via Teams. 
 

§21.   Mötet avslutas 

Urban Aldenklint avslutade mötet. 
 
 
Vid protokollet: 
 
 
 
                                                                    
Magnus Kirchhoff 
 
 
 
Justeras: 
 
 
 
                                                                           
Urban Aldenklint   Stefan Derolf 
 


