Årets klubb Kampsportsgalan 2017

Stockholm 2021-04-13

Styrelsemöte Iyasaka Aikidoklubb
Närvarande: Urban Aldenklint, Sonny Ågren, Stefan Derolf, Nikolina Olofsson, Ulf Linde,
Magnus Kirchhoff, Kristian Hultqvist
Anmält förhinder: Emmeli Neivak
Protokoll
§1. Mötets öppnande
§2. Dagordningen godkändes.
§3. Urban Aldenklint utsågs till mötesordförande
§4. Kristian Hultqvist utsågs till mötessekreterare.
§5 Magnus Kirchhoff och Urban Aldenklint utsågs till justerare.
§6. Föregående protokoll
Föregående mötesprotokoll, från mötet den 16 februari och det konstituerande mötet 11 mars,
är justerade och läggs till handlingarna.
§7. PR-gruppen
Stefan rapporterade från PR-gruppen.
•

En ny webbsidesgrupp har tillsatts för att se över, förnya och eventuellt bygga en ny
webbplats.

•

SoMe: Det är viktigt att upprätthålla närvaron i sociala medier under återstoden av
pandemin. Kristian har fått tillgång till Facebook och webbplatsen. Kevin gör inlägg
på Facebook och Instagram varje vecka om veckans attackform.

•

Kristian tar fram förslag till ”homecoming”-träffar under hösten, där tidigare
medlemmar och gjort uppehåll bjuds in får att komma tillbaka, åter prova att träna
aikido och umgås med klubbens medlemmar under en kväll.
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•

Gruppen, genom Kevin och Kristian, ska utreda möjligheten att ta fram tröjor etc med
Iyasakaloggen, på on-demand-basis som inte medför någon ekonomisk risk.

•

Nästa möte med PR-gruppen är den 19 april.

Urban informerar om att en ny affischkampanj planeras för höstterminen. Klubben har
avvaktat med affischer i skolor av pandemiskäl.
§8. Ekonomi
Intäkter under Q1 är lägre än föregående år, men med undantag för träningsavgifter är det i
linje med budget. Utgifterna är något lägre än budgeterat. Resultatet är lägre under Q1 än
budgeterat, men ändå positivt.
Klubben har fått 11 000 kronor extra av Riksidrottsförbundet.
Urban gör en insats för att föra dialog med medlemmar i de olika grupperna för att bibehålla
deras engagemang och medlemskap. Urban följer också upp medlemsgrupperna
§9 Verksamheten Tavastgatan
Lågt antal instruktörer p g a pandemin, i synnerhet på barnpassen, gör verksamheten sårbar.
Urban talar med instruktörerna om vilka som har antikroppar Covid-19 och kan ta pass under
återstoden av pandemin.
§10 Verksamheten Årsta
Tre barn- och ungdomsgrupper är verksamma och fungerar bra. En av grupperna är en helt ny
tonårsgrupp. Det ser positivt ut.
§12 Klubbens funktionärer och instruktörer
Emmeli Neivak har fått barn – styrelsen gratulerar!
§13 Läger
•

Ett sommarläger planeras av en grupp under ledning av Maria Sundin. Styrelsen
godkänner förslaget. Mot bakgrund av att pandemin gör det svårt att planera för
fysiska arrangemang önskar styrelsen en återrapportering från lägergruppen den 15
juni, om antalet anmälda och utsikterna för genomförande enligt plan.

•

Ingen uchidechivecka i augusti. Om pandemiläget tillåter kanske det blir möjligt att
anordna kring nyår i stället.
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•

Inga läger med japanska instruktörer kommer att arrangeras under 2021.

•

Klubbinterna läger planeras till hösten 2021.

§14 Graderingar
Lördag 5 juni ordnas möjlighet till kyu- och dangradering.
§15 Lokalen
En ordentlig städinsats är nödvändig. Urban ser över städschemat och kontaktar instruktörerna
för att påminna om nödvändigheten av ordentlig städning.
Urban undersöker vilka instruktörer och styrelseledamöter som jämte honom kan grundstäda
dojon, separat och vid olika tillfällen, för att inte utsätta varandra för smittspridningsrisk.
§16 Teknik
Inget att rapportera.
§17 Utbildning
Inget att rapportera.
§18 Förbundsinformation
Inget att rapportera.
§19 Övriga frågor
•

Ambitionen att genomföra en corona-survey bland medlemmarna har stött på tekniska
bekymmer. Det är svårt att hitta en kostnadsfri eller prisvärd teknisk lösning. Magnus
gör ett försök att inhämta erfarenhet i instruktörskretsen.

•

Det kan finnas anledning att se över onboardingprocessen för nya styrelseledamöter,
och på ett strukturerat sätt planera hur information om viktiga områden förmedlas.

•

Iyasakabladet. Kristian tar över ansvaret för medlemstidningen. Ett nytt nummer
planeras för publicering inom kort.

•

Stadgeändring. Under årsmötet väcktes frågor om klubbens stadgar. Styrelsen ser över
stadgarna och föreslår modernisering, i den mån det behövs.

•

Iyasaka fyller 40 år i år. Det måste firas – dock kan det finnas anledning att skjuta
firandet till våren 2022, av pandemiskäl.
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•

Styrelsen har fått förslag om att arrangera en självförsvarskurs, och kommer att
kontakta förslagsställarna för att reda ut detaljer i förslaget och bedöma om den ska
genomföras i klubbens lokal.

§20 Nästa möte
11 maj, kl 18-20.
§21 Mötet avslutas
Urban Aldenklint avslutade mötet.

Vid protokollet:
Kristian Hultqvist
Justeras:
Urban Aldenklint

Magnus Kirchhoff

