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                                                                                       Stockholm 11 mars 2021 
 
 

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

Närvarande: Urban Aldenklint, Stefan Derolf, Nikolina Olofsson-Maksimovic, Sonny Ågren, Emmeli Neivak 
och Ulf Linde. 
 
Anmält förhinder: Magnus Kirchhoff  
 
 
§1.   Mötets öppnande. 
 
§2.   Dagordningen godkändes. 
 
§3.   Urban Aldenklint utsågs till mötesordförande. 
 
§4.   Sonny Ågren utsågs till mötessekreterare  
 
§5.   Stefan Derolf och Urban Aldenklint utsågs till justerare. 
 

§6.   Föregående protokoll 

Föregående mötesprotokoll, från den 16 februari 2021 är justerat och läggs till handlingarna. 
 
§7.   PR-gruppen 

PR-gruppens sammansättning diskuterades. Det beslöts att avvakta med frågan tills efter årsmötet då vi 
förmodligen bättre vet vilka som kan vara möjliga medlemmar i gruppen. 
 
§8.   Ekonomi 

Sonny redogjorde för läget till och med sista februari. Beslöts att på nästa ordinarie styrelsemöte göra en 
noggrannare uppföljning av alla träningsgrupper avseende ekonomiskt utfall i förhållande till förväntat utfall.  
 
Vi har nu fått allt statligt respektive kommunalt verksamhetsbidrag 2020 som inte är relaterat till Corona.  
 
Påbörjade diskussioner med hyresvärden om en eventuellt reducerad hyra för Q1 2021 har varit mycket positiva 
för vår del. Slutligt besked kommer att ges av värden mycket snart.  

 
§9.   Tonårsinstruktörsutbildning 

Vi har nu fått 25 000 kr från Riksidrottsförbundet via Budo- och kampsportförbundet, för att driva 
tonårsinstruktörsutbildning.   
 
§10.   Verksamheten Tavastgatan 

Vi har startat ett vapenpass på söndagar kl 16.00.  
 
§11.   Årsta 

Alla tre grupperna går bra för nuvarande. 
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§12.   Klubbens funktionärer och instruktörer 

Inget att rapportera.  

 
§13.   Läger 

Inget nytt att rapportera. 
 
§14.   Graderingar 

På kalendariet finns nu datum för samtliga planerade graderingar i vår samt de datum som gäller för 
graderingsträning i vår. 
 
Den planerade Dan-graderingen 5/6 är inlagd och anmäld till förbundet enligt gällande regler.  
 
§15.   Lokalen 

Inget att rapportera 

 
§16.   Teknik 

Inget att rapportera. 

 
§17.   Utbildning 

Inget att rapportera. 

 
§18.   Förbundsinformation 

Svenska Aikidoförbundet hade digitalt årsmöte den 7/3. Urban representerade Iyasaka på mötet. Inget  speciellt 
finns att rapportera från mötet. Våra klubbmedlemmar Helga Une och Jenny Lagerqvist blev omvalda till 
förbundsstyrelsen. Vi gratulerar dem till detta. 
 

§ 19.   Övriga frågor 

Med anledning av att Maria Sundin har lämnat styrelsen har 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. Frågan kvarstår. 
 
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.  
Beslöts att avvakta årsmötet i denna fråga. 
 
Magnus och Emmeli har arbetat fram hur årsmötet ska genomföras digitalt.   
 
Arbetet med enkäten har stött på fortsatta tekniska problem. Magnus jobbar vidare med det uppdraget. 
 
Styrelsen har tills vidare infört ett system med digitala signaturer. 
 
Iyasaka fyller 40 år i år. Post Coronan ska vi fira. När, var, hur återkommer vi till. 
 
Nikolina och Urban beslöts att komma in med underlag för fortsatta diskussioner kring förslaget från Bratislav 
Stankovic och Stefan Ternow rörande självförsvarskurser. Målsättningen är att ha ett möte med förslagsställarna 
innan slutgiltigt beslut tas i frågan.     
 



                                                                             

Årets klubb Kampsportsgalan 2017 

   

  3 (3) 

§20.   Nästa möte 

Nästa styrelsemöte blir det konstituerande mötet som hålls direkt efter årsmötet. Vid detta möte bestäms datum 
för kommande ordinarie styrelsemöten fram till sommaren 
 

§21.   Mötet avslutas 

Urban Aldenklint avslutade mötet. 
 
 
Vid protokollet: 
 
                       
                                 
Sonny Ågren  
 
 
 
Justeras: 
 
 
                                                                           
Urban Aldenklint   Stefan Derolf 
 


