Årets klubb Kampsportsgalan 2017

Stockholm 11 maj 2021

Styrelsemöte Iyasaka Aikidoklubb
Närvarande: Urban Aldenklint, Emmeli Neivak, Sonny Ågren, Stefan Derolf, Magnus
Kirchhoff, Kristian Hultqvist
Anmält förhinder: Nikolina Olofsson, Ulf Linde
Protokoll
§1. Mötets öppnande
§2. Dagordningen godkändes.
§3. Urban Aldenklint utsågs till mötesordförande
§4. Kristian Hultqvist utsågs till mötessekreterare.
§5 Sonny Ågren och Urban Aldenklint utsågs till justerare.
§6. Föregående protokoll
Föregående mötesprotokoll från 13 april är justerat och läggs till handlingarna.
§7. PR-gruppen
Stefan rapporterade från PR-gruppen
•

En ny hemsidesgrupp diskuteras.

•

Kristian har tagit över redaktörskapet för Iyasakabladet. Ett nytt nummer har skickats
ut. Ambitionen är att publicera en gång i månaden till hösten.

Urban har diskuterat företagssamarbete med en person på en stor arbetsgivare. Det är något
som klubben har haft tidigare med framgång. Urban fortsätter ta fram ett förslag på rabatt mot
marknadsföring
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§8. Ekonomi
Sonny föredrog det ekonomiska läget.
•

Urban har ansökt om bidrag på 115 000.

•

Vi har betydligt lägre intäkter från barngrupperna än budget.

•

Urban bearbetar medlemmar, föräldrar till tränande i barngrupperna för att få in mer
intäkter.

Under perioden maj-september kommer budgeten följas upp närmare. Sonny rapporterar
månadsvis. Styrelsen samlas till ett särskilt budgetstyrelsemöte varje månad för att följa upp
ekonomin. En handlings-/krisplan övervägs, med planerade alternativ för vad vi gör om
intäkterna i augusti inte når förväntningarna.
§9 Verksamheten Tavastgatan
Söndagsträningen har stängts för terminen.
De pass som går bäst nu är morgon- och lunchpassen.
För att ha en fungerande barnverksamhet behöver vi erbjuda varje grupp två pass i veckan.
Städningen fungerar otillfredsställande. Urban har frågat styrelse och instruktörer när de kan
tänka sig att komma till dojon och städa. Innan terminsstart i augusti ordnas gemensam
städning.
§10 Verksamheten Årsta
Verksamheten fungerar bra.
§12 Klubbens funktionärer och instruktörer
Inget att rapportera.
§13 Läger
Planeringen inför vapenlägret löper på. Inbjudan har gått ut. 15 juni återrapporterar
lägergruppen anmälningsläget.
Ingen uchideshivecka i augusti.
Inga besök från Japan i höst.
40-årslägret går inte att planera ännu. Beslut skjuts till augusti.
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§14 Graderingar
Kyu- och dangraderingar kommer att arrangeras i början av juni.
§15 Lokalen
Inget nytt att rapportera.
§16 Teknik
Sommarschemat: Pass anordnas måndag morgon och kväll tisdag/onsdag/torsdag. Inga
utökade pass under sommaren.
§17 Utbildning
Shidoin/fukushidoinutbildning kommer anordnas i Sundsvall 18-19 september.
§18 Förbundsinformation
Kristian rapporterade från aikidoförbundets dialogmöte om uppstart efter pandemin.
§19 Övriga frågor
•

Magnus har stött på tekniska bekymmer med medlemsundersökning om corona.
Eftersom pandemin av allt att döma går mot sitt slut beslutas att avstå från att
undersöka möjligheterna ytterligare.

•

Frågorna om stadgeändring och 40-årsjubileum bordläggs till nästa möte.

•

Diskussion om en eventuell självförsvarskurs. Urban och Magnus för dialog med
förslagsställarna och återrapporterar till styrelsen därefter.

•

Pandemin utmanar resonemangen bakom klubbens principiella hållning mot att hyra ut
lokalen. Kristian och Urban undersöker möjligheten att hyra ut dojon under sommaren
och eventuellt under kommande år.

§20 Nästa möte
15 juni. Därefter ekonomiuppföljningsmöte 6 juli och ordinarie styrelsemöte 10 augusti
§21 Mötet avslutas
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Vid protokollet:
Kristian Hultqvist
Justeras:
Urban Aldenklint

Sonny Ågren

