Årets klubb Kampsportsgalan 2017

Stockholm 2021-10-04

Styrelsemöte Iyasaka Aikidoklubb
Närvarande: Urban Aldenklint, Sonny Ågren, Stefan Derolf, Magnus Kirchhoff, Kristian
Hultqvist, Martin Hansson (adj)
Anmält förhinder: Emmeli Neivak, 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 8 september, är justerat och läggs till handlingarna.
§7. PR-gruppen
Det föreligger ett förslag på klubbmerchandise: tröjor, muggar osv. Styrelsen fattar beslut om
att gå vidare. Sonny tar ansvar för att, tillsammans med Kevin Ahrlind, se över förslaget och
så snart som möjligt få igång ett utbud av produkter.
Iyasaka har inlett ett samarbete med Stadsmissionen, där Stadsmissionens personal får rabatt
på träningsavgiften i utbyte mot marknadsföring i lokalen. Nästa steg är att Urban tar kontakt
med fler lokala näringsidkare.
§8. Ekonomi
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Sonny redogör för det ekonomiska läget. Likviditeten är stark, jämfört med september vilket
år som helst.
•

Vi ligger över budget för medlemsavgifter, lite under budget för träningsavgifter.

•

Hittills i höst har vi ca 40 nya medlemmar.

•

Vi får in hyresintäkter från karateklubben, som förlängt året ut.

•

Intäkterna är över budget, utgifterna är budget.

•

Situationen efter pandemin börjar stabiliseras. Det börjar bli möjligt att ta fram en ny
budget för 2022. Urban, Sonny och Stefan bildar en budgetgrupp.

§9 Verksamheten Tavastgatan
•

Barngrupperna går mycket bra, med undantag för 3-4åringarna där gruppen inte tagit
fart ännu.

•

Lunchpassen har inte lockat tillräckligt många ännu.

•

Kvällspassen har börjat ta fart.

•

Flera nya i vuxengruppen. Många har inte återvänt ännu efter pandemin.

•

Ytterligare en klubb har hört av sig om att hyra träningstid i dojon. Urban får grönt ljus
för att fortsätta diskussionen.

•

Folkhälsomyndigheten har upphävt restriktionerna. Vi fortsätter uppmana alla till att
vaccinera sig mot covid-19 och lägger till att vi förutsätter att alla tar hänsyn till
eventuella råd och rekommendationer med anledning av smittspridning. Övriga
rekommendationer med anledning av pandemin stryks.

§10 Verksamheten Årsta
Styrelsen beslutar att adjungera Martin Hansson till styrelsen under resten av verksamhetsåret.
Martin rapporterar om verksamheten i Årstadojon. Verksamheten går mycket bra.
•

Det har varit mycket problem med fastighetsägaren, med tillgång till skåp etc.

•

Tonårspassen börjar ta fart.

•

Det är trångt i lokalen. Det har fungerat bra att be föräldrar att inte närvara i lokalen.

•

Banden mellan Årsta och Tavastgatan behöver förstärkas. Över tid är det önskvärt att
starta vuxenträning även i Årsta. De tränande i Årsta bör också bjudas in till läger eller
träning på Tavastgatan.

•

Vi behöver stärka upp strukturen för att ersätta de båda instruktörerna, i händelse av
sjukdom.
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§12 Klubbens funktionärer och instruktörer
Många är sjuka just nu. I övrigt inget att notera.
§13 Läger
Lägret den 25 september var en framgång.
Nästa läger är 16 oktober i dojon. Sonny och Martin tar ansvar för att ordna instruktörer, mat
och hantera administrationen.
§14 Graderingar
Höstens dan- och kyu-graderingar anordnas i samband med föreningens 40-årsfirande
lördagen den 4 december.
§15 Lokalen
Urban har informerat alla instruktörer om den nya rutinen för att slänga sopor, efter att
sopnedkasten stängt.
Byggfirman som ska fixa duschrummet inleder arbetet inom kort. Det beräknas ta tre veckor.
§16 Teknik
Alla grupper är igång.
§17 Utbildning
Klubben har som ambition att anordna en utbildning för barn- och ungdomsinstruktörer under
hösten. Urban tar ansvar för att ta fram en plan.
§18 Förbundsinformation
Aikidoförbundet ska anordna ett barn- och ungdomsläger online 6 november. Urban pratar
med instruktörerna om hur Iyasaka skulle kunna delta.
§19 Övriga frågor
•

Självförsvarskurs. Frågan är fortsatt skjuten på framtiden pga skada.
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•

Styrelsen beslutar att låta Kevin Ahrlind utreda möjligheten att anordna till tonårsläger
tillsammans med en annan klubb.

•

Strategigruppen har påbörjat sitt arbete och rapporterar regelbundet till styrelsen.

§20 Nästa möte
Nästa styrelsemöte äger rum 16 november i dojon.
§21 Mötet avslutas

Vid protokollet:
Kristian Hultqvist
Justeras:
Urban Aldenklint

Sonny Ågren

