Årets klubb Kampsportsgalan 2017

Stockholm 2022-01-25

Styrelsemöte Iyasaka Aikidoklubb
Närvarande: Urban Aldenklint, Sonny Ågren, Stefan Derolf, Magnus Kirchhoff, Kristian
Hultqvist, Nikolina Olofsson, Martin Hansson (adj), Emmeli Neivak (från §19)
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 14 december, är justerat och läggs till handlingarna.
§7. PR-gruppen
Möte 19 januari. Pratade en del om websajten, som släcktes i början av januari – antagligen på
grund av en uppdatering. En grupp ska säkerställa att den inte släcks igen.
Urban håller på att ta fram visitkort med QR-kod.
Det är dags att publicera ett nytt nyhetsbrev. Kristian sköter det.
Nästa möte med PR-gruppen 6 april.
§8. Ekonomi
Sonny redogör för det ekonomiska läget. 2021 stängdes med en liten förlust på 13 000 kronor.
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•

Kostnaden för duschrenoveringen kommer belasta 2022 års resultat. Urban har en
dialog med byggfirman och försäkringsbolaget.

•

Det kommer att utgå coronastöd även för de första månaderna 2022.

§9 Verksamheten Tavastgatan
•

Grupperna går ganska bra.

•

Covid har ställt till det på instruktörssidan. Många har varit sjuka.

§10 Verksamheten Årsta
Martin rapporterar om verksamheten i Årstadojon.
•

Det rullar på bra. Grupperna fungerar, det har kommit in några nya medlemmar.

§12 Klubbens funktionärer och instruktörer
Emma har undervisat barn- och ungdomsgrupper länge. Styrelsen utser henne till fullvärdig
instruktör.
Många instruktörer är sjuka just nu.
•

Emmeli är tillbaka som instruktör.

•

Per Wallvide är tillbaka från februari.

§13 Läger
Januarilägret sköts fram pga nya coronarestriktioner.
Klubben planerar att ha en uchideshivecka i augusti, i direkt anslutning till Igarashilägret.
Målet är att lördag den 14 maj anordna ett endagsläger med dan- och kyugraderingsmöjlighet.
§14 Graderingar
Vårens graderingsmöjlighet erbjuds i samband med graderingslägret 14 maj.
§15 Lokalen
Vi har ett nytt bastuaggregat som kommer att bli uppskattat när pandemin är över.
Värdens renoveringsprojekt på innergården är nästan klart och har inte påverkat dojon alls.
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§16 Teknik
Vårens schema är spikat och utkommunicerat.
§17 Utbildning
Inget att rapportera.
§18 Förbundsinformation
Inget att rapportera.
§19 Övriga frågor
•

Frågan om filmkväll väcks igen när Henrik är frisk från covid.

•

Urban har en dialog med Ikigai om gemensamt barnläger, eventuellt även tonårsläger.

•

Strategiarbetet har legat ner på grund av covid.

•

Årsmötet äger rum tisdag 8 mars kl 20.15. Planen är att ordna mötet fysiskt i dojon.
Styrelsen kommer att skicka ut förslag på stadgeändringar i samband med inbjudan.

§20 Nästa möte
Nästa styrelsemöte äger rum 2 mars i dojon.
§21 Mötet avslutas

Vid protokollet:
Kristian Hultqvist
Justeras:
Urban Aldenklint

Sonny Ågren

