
                                                                             

Årets klubb Kampsportsgalan 2017 

   

  

                                                                                        
Stockholm 2021-08-10 

 
 
Styrelsemöte Iyasaka Aikidoklubb 
 
Närvarande: Urban Aldenklint, Sonny Ågren, Stefan Derolf, Magnus Kirchhoff, Kristian 

Hultqvist, Ulf Linde 

Anmält förhinder: Nikolina Olofsson, Emmeli Neivak 

 

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 6 juli, är justerat och läggs till handlingarna. 
 

§7. PR-gruppen 

Inget möte med PR-gruppen har hållits under sommaren, på grund av oklarhet kring 
pandemin. 

Det råder fortfarande viss oklarhet kring smittspridningsläget och eventuella restriktioner. 

• Urban och Kristian tar fram underlag till affischer för terminsstart att sätta upp i skolor 
och lokala företag. 

• Urban har avtalat om företagssamarbete. För nya tränande genom företagssamarbetet 
erbjuds ett gratis provtillfälle, samt 25 procents rabatt på terminsavgiften.  
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• Kristian driver en kampanj i sociala medier i samband med terminsstarten, 
#viäriyasaka, som lyfter fram enskilda medlemmar med viss regelbundenhet under 
augusti och september.  

• Urban fortsätter sin dialog med lokala japanska restauranger för affischsamarbeten. 

 

§8. Ekonomi 

Sonny redogör kort för det ekonomiska läget. Det finns 140 000 kr på kontot. Coronabidrag 
har täckt upp bortfallet för uteblivna träningsintäkter.  

• Ytterligare 22 000 för återbetalning av hyra tillkommer, liksom 9 000 i lokalt 
aktivitetsstöd. 

 

§9 Verksamheten Tavastgatan 

Urban samlar en insats för att lyfta bort mattor, vädra ut och desinficera på söndag 14 augusti. 

Söndag 22 augusti anordnas en gemensam städinsats för att städa ur dojon inför höstterminen. 

 

§10 Verksamheten Årsta 

Inga nyheter. Verksamheten har legat nere under sommaren. 

 

§12 Klubbens funktionärer och instruktörer 

Det är svårt att fylla schemat med instruktörer, i synnerhet barnpassen på tisdagar. På lite sikt 
behöver vi se över hur vi utbildar nya barninstruktörer. 

 

§13 Läger 

Vapenlägret i september närmar sig. Magnus stämmer av anmälnings- och planeringsläget. 

Ett läger planeras för 25 september med interna instruktörer. 

Ett mindre postpandemiuppstartsläger anordnas redan 28 augusti. 

 

§14 Graderingar 

Inga nyheter. 

 

§15 Lokalen 
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Vår hyresvärd kommer under hösten genomföra arbete på innergården. Vi håller en dialog 
med hyresvärden och säkerställer att det sker på ett säkert sätt. 

Duschen i herrarnas omklädningsrum behöver bytas ut. Urban har tagit in offerter från två 
byggentreprenörer. Nu vidtar en dialog med försäkringsbolaget Trygg-Hansa för att få 
klartecken. 

 

§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 

• Självförsvarsläger: Urban och Magnus träffar förslagsställarna. 

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

• I samband med terminsstarten förtydligar klubben pandemireglerna. Vi vill ta ansvar 
för att minimera risken för att bidra till smittspridning. Vi förväntar oss därför att de 
som vill träna hos oss har vaccinerats mot covid-19 (såvida inte det finns medicinska 
skäl däremot). Kravet på vaccination gäller förstås inte barn, men föräldrar som 
stannar i dojon och tittar på under barnträningen bör ha vaccinerats. 

 

§20 Nästa möte 

Nästa styrelsemöte äger rum 8 september i dojon.  

 

§21 Mötet avslutas 

 

 

Vid protokollet: 
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Kristian Hultqvist 

 

Justeras: 

 
Urban Aldenklint  Sonny Ågren 


