Årets klubb Kampsportsgalan 2017

Stockholm 16 februari 2021

Styrelsemöte Iyasaka Aikidoklubb,
Aikidoklubb, digitalt möte
Närvarande: Urban Aldenklint, Stefan Derolf, Magnus Kirchhoff, Sonny Ågren, Emmeli Neivak och Ulf Linde.
Anmält förhinder: Nikolina Olofsson-Maksimovic
§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 14 januari 2021 är justerat och läggs till handlingarna.

§7. PR-gruppen
Något PR-möte har inte hållits sedan senaste styrelsemötet, därför inget att rapportera.

§8. Ekonomi
Eftersom terminen har kommit igång tre veckor senare än normala år har medlems- och träningsavgifter kommit
in senare än normalt. Januari har därför avsevärt lägre intäkter än föregående år. För närvarande rullar dock
pengarna in, så vi kommer göra en analys i början av mars i relation till de parametrar vi har byggt årets budget
på.
Styrelsen kan också konstatera att det ekonomiska resultatet från föregående år är förhållandevis bra, pandemin
till trots.

§9. Tonårsinstruktörsutbildning
Vi har ännu inte fått besked om de 25 000 kr från Riksidrottsförbundet via Budo- och kampsportförbundet, för att
driva tonårsinstruktörsutbildning.

§10. Verksamheten Tavastgatan
Verksamheten har just rullat igång (25 januari). Ingen familjeträning under vårterminen kommer arrangeras, p g a
instruktörsbrist. Fokus blir istället på att få ordentlig fart på den verksamhet vi nu har startat.
Grupperna:
- 13-15-åringarna är ännu för få
- 10-12 åringarna är i princip lika många som förra terminen
- 7-9-åringarna är ungefär halv styrka
- 5-6-åringarna är ungefär halv styrka
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lunchpasset på onsdagar har varit 4-5 personer
torsdag mornar har haft ca 4-5 personer
vuxenkvällspass är ca 5-7 personer per pass
digitala pass: Emmeli har kört några pass nu i början på terminen, men nu säger grossessen stopp.
Förhoppningsvis kan Kevin komma att ta över passen.
vi ska också undersöka om vi kan vi börja livesända från de pass som vi nu har i dojon.

Urban och Magnus har påbörjat en diskussion med hyresvärden om en eventuellt reducerad hyra. Kontakten
kommer att återupptas i månadsskiftet februari/mars då regeringen ska ha fattat beslut om eventuella hyresbidrag.
I övrigt söker vi om statligt respektive kommunalt verksamhetsbidrag i vanlig ordning.
Styrelsen förde en diskussion om vi ska ta betalt för gästtränande under innevarande termin, eftersom ekonomin
är så pass ansträngd. Beslutades att välja bort idén med motivationen att det antagligen leder till mer badwill än
det ger intäkter.
Vårterminens schema kommer att förlängas med minst en vecka in i juni, som kompensation för att den kom
igång sent.

§11. Årsta
6-7 tränande i de två ”gamla” grupperna. Den nya tonårsgruppen är dock bara två deltagare ännu så länge.
Kontakterna med Årsta Folkets hus bra.

§12. Klubbens funktionärer och instruktörer
Många av våra instruktörer är p g a pandemin ännu inte aktiva, vilket är förståeligt. Vi är dock mycket
tacksamma för de som ställer upp och möjliggör den träning vi nu har startat!

§13. Läger
Tyvärr har vi inte längre möjlighet att hyra på Barnens ö som planerat i för vapenlägret under sensommaren, då
Barnens Ö har ändrat sina uthyrningsregler p g a pandemin. Alla pengar är återbetalade och de har uttryckt en
välkomnande förhoppning om att vi kan genomföra lägret nästa år. Återstår att lösa ny lokal för lägret.
Förmodligen kommer vi inte kunna genomföra något internationellt läger under 2021. Vi håller löpande kontakt
med våra kontakter i Japan, men för tillfället förefaller det inte genomförbart.
Det har kommit önskemål från olika håll om att vi skulle ha en uchi-deshivecka i augusti. Ytterst tveksamt om det
är genomförbart, men Urban uppdras att undersöka möjligheten då det skulle vara gynnsamt för vår ekonomi.

§14. Graderingar
Vi hoppas kunna genomföra såväl kyu- som dangraderingar i juni. Pandemiutvecklingen är avgörande, men vi
planerar för det.
Styrelsen beslutar att under våren ha ett speciellt träningspass en gång per månad på helgtid för att ge möjlighet
till förberedelser för dem som ska gradera. Urban ansvarar för att annonsera tider och dagar.
Vi diskuterar en möjlighet att efter pandemin permanenta en graderingsträning/vecka i det ordinarie schemat.
Diskussionen tas upp igen när pandemiläget förbättrats.

§15. Lokalen
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Inget att rapportera

§16. Teknik
Inget att rapportera.

§17. Utbildning
Inget att rapportera.

§18. Förbundsinformation
Vi har fått inbjudningar till Aikidoförbundet och Budoförbundens årsmöten. Urban representerar klubben,
eventuellt i tillsammans med ytterligare någon från styrelsen.

§ 19. Övriga frågor
Med anledning av att Maria Sundin har lämnat styrelsen får Magnus Kirchhoff i uppdrag att tala med henne om
vad hennes beslut grundar sig på, för att på så sätt hitta vägar för styrelsen att utvecklas.
Sedan Maria slutat har vi ingen som håller i Iyasakabladet. Sonny tar huvudansvar för fortsättningen. Vi ska
också undersöka om någon utanför styrelsen, kanske Maria, kan bidra i detta arbete också.
Magnus och Emmeli får i uppdrag att se över all teknik och alla andra praktiska rutiner kring årsmötet. De ska
också be valberedningen om förslag till ordförande för årsmötet. Datumet för årsmötet, söndag den 14 mars kl.
18.30, ligger fast.
Handlingarna till årsmötet kommer sättas upp på anslagstavlan i dojon på Tavastgatan. Dessutom kommer vi
annonsera på hemsidan om att de som så önskar kan höra av sig så får de alla dokument sända till sig.
Arbetet med enkäten har stött på tekniska problem. Magnus jobbar vidare med det uppdraget med målsättningen
att enkäten ska gå ut till samtliga medlemmar så snart som möjligt så att vi kan ha något att presentera i samband
med årsmötet.
Förslaget om träningsrutiner, som inkommit från Maria Mossberg Ahlström och som bordlades vid förra mötet,
diskuterades. Eftersom FHM:s och Budoförbundets regler och rekommendationer samt tolkningar av dessa har
förändrats sedan förslaget inkom, ser styrelsen ingen möjlighet att bifalla förslaget i dagsläget.
Styrelsen kommer införa ett system med digitala signaturer.
Iyasaka fyller 40 år i år. Post Coronan ska vi fira. När, var, hur återkommer vi till.

§20. Nästa möte
Nästa styrelsemöte hålls torsdag den 11 mars kl. 18.00. Stefan Derolf bjuder in till mötet via Teams.

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

Justeras:

Urban Aldenklint

Stefan Derolf
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