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                                                                                       Stockholm 16 november 2021 
 

Styrelsemöte Iyasaka AikidoklubbStyrelsemöte Iyasaka AikidoklubbStyrelsemöte Iyasaka AikidoklubbStyrelsemöte Iyasaka Aikidoklubb, , , ,     
 

Närvarande: Urban Aldenklint, Stefan Derolf, Magnus Kirchhoff, Ulf Linde, Emelie Neivak (via telefon), 
Nikolina Olofsson (från § 13), Sonny Ågren 
 
Adjungerad: Martin Hansson 
 
Anmält förhinder: Kristian Hultqvist 
 
 
§1.   Mötets öppnande. 
 
§2.   Dagordningen godkändes. 
 
§3.   Urban Aldenklint utsågs till mötesordförande. 
 
§4.   Magnus Kirchhoff utsågs till mötessekreterare  
 
§5.   Sonny Ågren och Urban Aldenklint utsågs till justerare. 
 

§6.   Föregående protokoll 

Föregående protokoll, från 4 oktober, är justerat och läggs till handlingarna. 
 
§7.   PR-gruppen 

Inget nytt från PR-gruppen. De träffas nästa gång den 17 november, 2021. 
 
Fortsatt diskussion om merchandise. Sonny och Kevin har tagit fram ett förslag på en webbsite där klubbens 
medlemmar kan beställa varor med klubbens. Styrelsen beslutar att godkänna det förslaget och ger PR-gruppen 
mandat att göra de sista justeringarna innan information kan gå ut till klubbens medlemmar. 
 
Visitkort för instruktörerna diskuterades åter. Ska vi ta fram kort med visitkort med QR-kod? Frågan bollas 
vidare till PR-gruppen som får styrelsens mandat att fatta beslut i frågan.   
 
§8.   Ekonomi 

Aktuell prognos ger vid handen att vi förmodligen går ungefär +/-0 på året. Det innebär att styrelsen känner sig 
trygg att året går acceptabelt bra, trots pandemin.  
 
Styrelsen diskuterade vidare kommande år. Tillströmningen av nya tränande, framför allt på vuxensidan, är en 
nyckel för att vi ska klara nästa år ekonomiskt. Urban, Sonny och Stefan tar fram en budget för kommande år till 
nästa styrelsemöte. Tid för en större diskussion om detta avsätts på nästa möte. 
 
Hyresintäkter från karateklubben är oklart för nästa år. 
 
§9.   Verksamheten Tavastgatan 

• 3-4-årsgruppen börjar rulla igen. 
• 5-6-årsgruppen har ungefär lika många som förra året  
• 7-9-åringarna är snart lika många som förra året 
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• 10-12 -åringarna är lite färre än tidigare, men det funkar ganska bra. 
• tonåringsgruppen har lite färre deltagare 
• familjegruppen har fått en ny familj, men intresset känns svalt 
• strokarna är 3-4 stycken på torsdagar, färre på onsdagar. 
• morgonträningarna rullar på bra 
• lunchpassen går dåligt, men fredagar bättre än onsdagar. Möjligen ska vi släppa lunchpassen på fredagar 

till förmån för ett kvällspass   
 

§10.   Årsta 

Viktoria gör ett fantastiskt jobb. Årsta går mycket bra. Roligt! 
 
Lokalen sätter begränsning för hur mycket verksamheten kan växa. Men tider är bokade och klara för 
vårterminen. 

 
§11.   Klubbens funktionärer och instruktörer 

Urban har att locka tillbaka några de instruktörer som av skilda skäl kommit ifrån verksamheten på grund av 
pandemin. Vi behöver aktivera alla instruktörer om vi ska kunna växa som vi vill under våren. 

 
§12.   Läger 

16/10 hade vi ett läger. Bara svartbälten var på plats. Gick mycket bra. Tyvärr finns inga bilder från lägret, något 
vi behöver bli duktigare på.  
 
Vi har nästa läger den 4/12 – 40-årslägret. Instruktörer klara. 
 
Arbetsfördelning enligt följande: 

• Uffe och Martin tar hand om alkoholinköp och bar. 
 

• Urban ställer frågan till Kevin om han kan ta hjälp av några ungdomar att pynta. 
 

• Städgrupp – Urban tar fram det 
 

• Musik och annan underhållning – Sonny kollar det. 
 

• Musikanläggning och spellista – Stefan och Uffe ansvarar för det 
 
Förhoppningsvis kommer fem polacker på besök (och sover i dojon). I så fall har vi kanske extrapass fredag kväll 
och söndag em. 
 
§13.   Graderingar 

Graderingsgrupp den 4/12 är Urban, Åsa Bergström, Börje och Uffe. Vi vet om en svartbältesgradering. 
 
Det blir också ett antal kyu-graderingar. 

 
§14.   Lokalen 

Det är nu rivet och ombyggt i duschrummet. Ytskikten är kvar. Bostadsrättsföreningen kräver att en 
slutbesiktning genomförs. Arbetet beräknas vara klart senast 30 november. 
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Dörren är nu smörjd, efter klagomål från grannen. Lås, trycke och låskolvar bör ev bytas. Hasse tittar på det. 
Noteras att det är viktigt att dörren stängs med nyckel, inte att man drar igen dörren. 
 
Nästa vecka ska gården ovanför dojon vattenfyllas. Detta är ett stort orosmoment, eftersom det riskerar innebära 
vatteninträngning i dojon.  
 
Vi har nu ett bastuaggregat. Förhoppningsvis är det på plats senast den 4/12. 

 
§15.   Teknik 

Vi överväger att eventuellt ta bort ”grundpasset” på måndagar. Urban tar fram ett helt schemaförslag till nästa 
styrelsemöte. 

 
§16.   Utbildning 

Två ungdomsinstruktörer följer med Urban till Luleå vid nästa läger där.  

 
§17.   Förbundsinformation 

Sverigeläger blir i Kristi himmelsfärdshelgen nästa vecka. Ikkigai (f d Gubbängen) arrangerar. 
 
Vi är tyvärr inte med på det digitala barnträningsevenemanget. 
 
Urban var med graderingskommitténs konferens på Nordic Seahotell, Inget av aktuellt intresse att rapportera. 
 

§ 18.   Övriga frågor 

Diskussionen om självförsvarskursen ligger på is, för tillfället, främst p g a pandemin. 
 
Diskussioner förs med Ikkigai om ett gemensamt ungdomsläger. Urban och Kevin ansvarar. Ännu inga konkreta 
planer satta. 
 
Strategigruppen har haft två möten, främst om process- och strukturfrågr. Arbetet har gått långsamt på grund av 
sjukdomar i gruppen. 
 
Urban har talat med Henrik Jakobsson om att arrangera en filmkväll i januari-februari. 
 
§19.   Nästa möte 

Nästa möte blir den 14 december kl. 18.00–20.00 i köket på Tavastgatan. Magnus Kirchhoff kallar till mötet.  
 

§20.   Mötet avslutas 

Urban Aldenklint avslutade mötet. 
 
 
Vid protokollet: 
 
 
 
                                                                    
Magnus Kirchhoff 
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Justeras: 
 
 
 
                                                                           
Urban Aldenklint  
 
 
 
                                                                           
Sonny Ågren 
 


