Årets klubb Kampsportsgalan 2017

Stockholm 2021-09-08

Styrelsemöte Iyasaka Aikidoklubb
Närvarande: Urban Aldenklint, Emmeli Neivak (till §12), Sonny Ågren, Stefan Derolf,
Magnus Kirchhoff, Kristian Hultqvist, Nikolina Olofsson
Anmält förhinder: 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 10 augusti, är justerat och läggs till handlingarna.
§7. PR-gruppen
Den form vi hade för lördagslägret i augusti var smidig och lätthanterlig. En lärdom att det går
att genomföra liknande läger oftare. Formatet: två pass, gratis, och man kan ta med sig en
kompis som provtränar gratis. Styrelsen beslutar att anordna ett motsvarande läger per månad
under hösten, i syfte att locka tillbaka tränande. Ett sådant läger anordnas 16 oktober.
Hemsidan: Kristian, Hasse och Jonas bildar en hemsidesgrupp för att se över behov av
förnyelse.
Sociala medier: Kevin tar ansvar för att utveckla hur Iyasaka använder reels-funktionen på
Instagram för att kunna närma sig TikTok och nå en yngre målgrupp.
Facebookkampanjen #viäriyasaka har varit framgångsrik. Styrelsen beslutar att fortsätta lyfta
fram enskilda föreningsmedlemmar under hösten.
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Urban visar affischer som tagits fram för skolor, företag och för marknadsföring på en lokal
japansk restaurang.
§8. Ekonomi
Sonny redogör för det ekonomiska läget. Likviditeten är stark. Resultatet hittills i år är 62 000
högre än budget. Coronabidrag har täckt upp bortfallet för uteblivna träningsintäkter.
•

Två veckor in i höstterminen har vi 32 nya medlemmar

•

Utmaningen är att få igång vuxengruppen.

•

Vi har fått extra stöd från Riksidrottsförbundet. Stödet betalas ut utifrån antalet
medlemmar och träningstillfällen som gällde 2019.

§9 Verksamheten Tavastgatan
•

Barngrupperna går mycket bra. Tonårsgruppen har kommit igång igen.

•

Emmeli tar initiativ till några pass ”förträning” för att komma igång igen efter
pandemin

§10 Verksamheten Årsta
Verksamheten går bra.
§12 Klubbens funktionärer och instruktörer
De flesta instruktörer har återvänt efter pandemin.
§13 Läger
I helgen hölls vapenläger i Julita. Emmeli rapporterar att lägret var fint ordnat med god
stämning.
Nästa läger är 25 september i dojon.
16 oktober hålls ett internt läger i dojon, med interna instruktörer.
§14 Graderingar
Inga nyheter.
§15 Lokalen
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Sopnedkasten i fastigheten har stängts. Vi behöver hädanefter slänga sopor i ett soprum.
Urban informerar alla instruktörer.
Hyresvärden informerar om att innergården kommer att vattenfyllas i syfte att undersöka
eventuella vattenläckor. Urban informerar styrelse och instruktörer när det är dags.
Dialogen med Trygg-Hansa fortlöper. Vi har varit tvungna att ta fram en separat fuktrapport.
Urban kommer att ta ny kontakt med Trygg-Hansa för att öka tempot.
§16 Teknik
Alla grupper är igång.
§17 Utbildning
Aikidoförbundet arrangerar shidoin-/fukushidoinutbildning i höst. Klubben kommer inte
skicka någon till denna utbildning.
§18 Förbundsinformation
Förbundet höll ett dialogmöte med SB&K:s förbundsläkare Christian Engvall, om de
medicinska aspekterna av träning under och efter pandemin.
§19 Övriga frågor
•

Självförsvarskurs. Frågan är skjuten på framtiden pga skada.

•

40-årsjubileum. Klubben fyller 40 år under 2021. Om pandemiläget tillåter anordnas
ett jubileumsläger i november där klubbens tidigare instruktörer bjuds in för att hålla
pass. Urban får i ansvar att ta fram ett koncept och datum, och att kontakta tidigare
instruktörer.

•

Karateklubben. Kristian kollar om de vill fortsätta hyra lokalen under hösten.

•

Vid årsmötet 2020 fanns fyra motioner som styrelsen fick i uppdrag att hantera.
o Årsmötet ålade styrelsen att genomföra ett jo-/bokkenläger. Det är genomfört.
o Iyasaka ska genomföra ett utbyte för barn och ungdomar med en annan klubb.
Det pågår nu en dialog om ett tonårsutbyte med Ikigai Aikidoklubb.
o Filmkväll var planerad men fick skjutas upp på grund av pandemin. Planen är nu
att genomföra det under hösten.
o Styrelsen har ett uppdrag att utarbeta en strategi för hur Iyasaka kan utvecklas
och förstärkas på lång sikt, och huruvida denna plan föranleder behov av att
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förändra stadgarna. Arbetet har förhindrats av pandemin. Urban, Magnus och
Kristian bildar en strategigrupp som tar fram ett förslag.
§20 Nästa möte
Nästa styrelsemöte äger rum 4 oktober i dojon.
§21 Mötet avslutas

Vid protokollet:
Kristian Hultqvist
Justeras:
Urban Aldenklint

Sonny Ågren

