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Stockholm 2021-06-15 

 
 
Styrelsemöte Iyasaka Aikidoklubb 
 
Närvarande: Sonny Ågren, Stefan Derolf, Magnus Kirchhoff, Kristian Hultqvist, Emmeli 

Neivak (från §17) 

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 Urban Aldenklint och Sonny Ågren utsågs till justerare.  

 

§6. Föregående protokoll 

Föregående mötesprotokoll, från 11 maj, är justerat och läggs till handlingarna. 
 

§7. PR-gruppen 

Junimötet med PR-gruppen sköts upp, på grund av osäkerhet kring pandemiläget. Nytt möte i 
juli inför terminsstarten. 

• Jenny hjälper till att ta fram affischer inför terminsstarten. 

• Urban har fortsatt dialogen med det företag som visat intresse för ett samarbete. 
Styrelsen ser positivt på att ett sådant samarbete är redo att lansera vid terminsstart. 

• Idé: annonsutbyte med japansk restaurang. Styrelsen ger klartecken för annonsutbyten. 

 

§8. Ekonomi 
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Sonny redogör kort för det ekonomiska läget. Ekonomin utvärderas vid ett särskilt möte i juli. 

• Den hyresreduktion som vi har lovats har inte trätt i kraft än. En möjlig lösning är att 
juli månad blir hyresfri. 

• Klubben har äskat 115 000 kronor från Riksidrottsförbundet i pandemibidrag. Besked 
om huruvida vi beviljas stöd, och i så fall hur mycket, kommer i juli.  

• En karateklubb hyr dojon mellan kl 11 och 13 på söndagarna under sommaren. Det ger 
en intäkt på 6 000 kr. Det finns intresse för att hyra träningstid i dojon även under 
hösten. 

 

§9 Verksamheten Tavastgatan 

Sommarschemat är igång.  

Det är få tränande på kvällspassen. Möjligt att vi behöver dra ner på antalet träningstillfället i 
sommarschemat. Beslut om att eventuellt dra ner någon kväll i veckan fattas senare. 

 

§10 Verksamheten Årsta 

Terminen avslutad. Mycket framgångsrik termin.  

Allt är klart inför uppstart av terminsstart i Årstadojon. 

 

§12 Klubbens funktionärer och instruktörer 

Flera instruktörer har återvänt efter vaccinering. Det ser positivt ut inför höstens 
instruktörsschema. 

 

§13 Läger 

Planeringen för vapenlägret i september fortsätter. 

Det kommer inte bli någon uchideshivecka i augusti, inga besök av japanska instruktörer. I 
övrigt fattas inga beslut om höstläger ännu. 

 

§14 Graderingar 

Dan- och kyugraderingar har genomförts.  

 

§15 Lokalen 

Vår hyresvärd kommer under hösten genomföra arbete på innergården. Det bedöms inte 
påverka vår verksamhet. Urban träffar hyresvärden 17 juni för att få mer information. 
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§16 Teknik 

Alla grupper förväntas starta upp i augusti/september.  

 

§17 Utbildning 

Aikidoförbundet arrangerar shidoin-/fukushidoinutbildning i höst. Klubben kommer inte 
skicka någon till denna utbildning. 

 

§18 Förbundsinformation 

Inget att rapportera. 

 

§19 Övriga frågor 

• 40-årsjubileum. Frågan skjuts till hösten när pandemiläget klarnat. 

• Självförsvarsläger: Urban träffar förslagsställarna 

• Vi hyr ut dojon till en karateklubb på söndagarna. Styrelsen beslutar att erbjuda 
klubben att hyra tid i dojon året ut. 

 

§20 Nästa möte 

Ekonomiuppföljningsmöte 6 juli, ordinarie styrelsemöte 10 augusti 

 

§21 Mötet avslutas 

 

 

Vid protokollet: 

 

Kristian Hultqvist 

 

Justeras: 

 

Urban Aldenklint  Sonny Ågren 


