Årets klubb Kampsportsgalan 2017
Stockholm 14 december 2021

Styrelsemöte Iyasaka Aikidoklubb,
Aikidoklubb,
Närvarande: Urban Aldenklint, Stefan Derolf, Magnus Kirchhoff, Emelie Neivak (via telefon), Sonny Ågren
Adjungerad: Viktoria Thune
Anmält förhinder: Kristian Hultqvist, Nikolina Olofsson
§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 16 november, är justerat och läggs till handlingarna.

§7. PR-gruppen
PR-gruppen träffades den 17 november, 2021. De bestämde då att starta webbshopen för föreningens
merchandise. Den är nu i gång och nås på https://iyasaka.myspreadshop.se/.
Vidare beslutade man vid mötet om en satsning PR-gruppen om att göra en satsning på Facebook i samband med
vårterminens start. Styrelsen efterlyser fler åtgärder, då det är viktigt för klubben att få in fler medlemmar efter
tappet i samband med pandemin.
Styrelsen beslutade att Ubbe ska ta fram visitkort med QR-kod för instruktörerna.
PR-gruppen har sitt nästa möte den 12 januari.

§8. Ekonomi
Styrelsen gjorde en genomgång av ekonomin för innevarande år samt en noggrann analys av medlemssituationen
och dess påverkan på budget för nästa år. Beträffande det senare, medlemssituationen, gör styrelsen
bedömningen att det börjar närma sig de nivåer vi hade före pandemin när det gäller barn- och ungdomssidan.
Bland annat hjälper den livliga aktiviteten i Årsta upp. I dagsläget halkar vi dock fortfarande efter på vuxensidan.
Där behöver vi göra stora gemensamma insatser.
Den aktuella ekonomiska prognosen för 2021 ser ut att bli något bättre än vi tidigare befarat, förmodligen
kommer vi landa på ungefär +/-0 för året. Detta i stor utsträckning tack vare olika former av pandemistöd, så vi
kan inte luta oss tillbaka. Men det är bra att vi inte behövt tömma alla reserver på grund av pandemin.
Styrelsen diskuterade vidare ett budgetförslag för 2022 som Stefan, Sonny och Urban tagit fram, i stort baserat på
siffrorna från 2019, det vill säga före pandemin. Utifrån budgetförslaget beslutades att vi tyvärr måste ta ut
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träningsavgifter för instruktörerna även för vårterminen, samt ytterligare sänka konsultarvodet till BIGU. Urban
lämnade mötet då övriga styrelse diskuterade konsultarvodet.
Hyresintäkter från karateklubben är nu klara även för kommande år.

§9. Verksamheten Tavastgatan
Inte några stora nyheter från förra mötet annat än att vi nu har beslutat att inte ha något lunchpass på fredag. Vi
kommer däremot att ha ett kvällspass på fredagar från och med vår, samt ett pass på söndag eftermiddagar.

§10. Årsta
Årsta rullar på och går bra.

§11. Klubbens funktionärer och instruktörer
Per Wallvide återkommer som instruktör under våren. Främst för pass på söndagar.

§12. Läger
Styrelsen kan konstatera att 40-årslägret den 4/12 blev bra. Stor uppslutning både på passen och festen och god
stämning. Även ekonomiskt gick det bra. Varmt tack till alla som bidrog, ingen nämnd och ingen glömd.
Styrelsen beslutade att genomföra ett Nyårslöftesåtervändarläger den 15 januari. Upplägg som vid tidigare
liknande läger, d v s pass kl 12-13.15, fruktstund och sedan nytt pass 14-15.15. Vi ser detta som viktiga sätt att få
in nya och nygamla i rull-iansen. Förmodligen blir det fler sådana aktiviteter under våren.
I maj kommer vi arrangera ett graderingsläger.
Om pandemin håller sig lugn kommer Igarashi till oss den 4-7 augusti. Eventuellt följs det lägret av en veckas
Ushideishivecka.
Styrelsen noterar också med glädje att det blir Sverigeläger i vår, 26-29 maj i Älvsjö, arrangerat av Ikkigai.
https://www.svenskaikido.se/sverigelager-2022/

§13. Graderingar
Höstens kyu- och dangraderingar är nu genomförda med strålande resultat.

§14. Lokalen
Några dagar före 40-årsjubileumet var duschen i herrarnas omklädning klar. Återstår att göra en slutbesiktning.
Vi har också fått ett nytt bastuaggregat som är installerat och invigt.
Gården är också slutbesiktigad. Vi klarade oss utan inflöde av vatten.
Styrelsen beslutar om att arrangera en städdag i lokalen lördag 8 januari efter passet, det vill säga från 13:15 och
framåt.

§15. Teknik
Vårens nya schema har gått ut.

§16. Utbildning
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Styrelsen beslutar att arrangera en barntränarträff under vårterminen.

§17. Förbundsinformation
Inget att rapportera

§ 18. Övriga frågor
En filmkväll planeras under slutet av januari, början av februari. Henrik J kommer ansvara, Urban sköter
kontakten.
Ett gemensamt barnläger tillsammans med Ikkigai planeras. Kevin ansvarar och Urban sköter kontakten
Diskussioner förs med Ikkigai om ett gemensamt ungdomsläger. Urban och Kevin ansvarar. Ännu inga konkreta
planer satta.
Arbetet med strategin har åter bromsats på grund av arbetsresor och sjukdomar i gruppen. Men det går vidare
direkt efter jul.
I samband med årsmötet behöver vi göra vissa justeringar i stadgarna. Urban förbereder detta till nästa
styrelsemöte.
Årsmöte planeras till den 8 februari.

§19. Nästa möte
Nästa möte blir den 24 januari 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

Justeras:

Urban Aldenklint

Sonny Ågren
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