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Stockholm 2022-03-02 

 
 
Styrelsemöte Iyasaka Aikidoklubb 
 
Närvarande: Urban Aldenklint, Sonny Ågren, Stefan Derolf, Magnus Kirchhoff, Kristian 

Hultqvist, Nikolina Olofsson 

Anmält förhinder: Emmeli Neivak, Ulf Linde, Martin Hansson 

 

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 25 januari, är justerat och läggs till handlingarna. 
 

§7. PR-gruppen 

Inget möte sedan förra styrelsemötet. 

 

§8. Ekonomi 

Sonny redogör för det ekonomiska läget och resultatet för helåret 2021.  

• Kostnaden för renoveringen av duschrummet efter vattenskadan landade på ca 
140 000. Försäkringsbolaget ersätter med 80 000 kr.  

• Ansökan för kommunalt aktivitetsstöd är nu inskickad.   
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• Från 1 jan 2023 kommer även LOK-stöd för pensionärer. Det är ännu oklart exakt hur 
det kommer att gå till.  

• Sonny får i uppdrag att undersöka om duschrumsrenoveringen går att skriva av som 
investering över flera år, samt om det finns anledning att se över budgeten för 2022. 

 

§9 Verksamheten Tavastgatan 

• Grupperna går ganska bra.  

• Vi är sårbara på barninstruktörssidan. Flera av våra yngre instruktörer har vuxit 
mycket som barninstruktörer. 

 

§10 Verksamheten Årsta 

Verksamheten rullar på bra.  

 

§12 Klubbens funktionärer och instruktörer 

Emmeli Neivak och Per Wallvide är tillbaka som aktiva instruktörer.  

 

§13 Läger 

• Vi hade ett bra läger i februari, ca 20+15 personer under de båda passen. 

• 12 mars anordnas nästa läger, enligt samma mönster: fritt för alla, gratis, och två pass 
med interna instruktörer. 

• 14 maj anordnas graderingsläger med två pass och möjlighet till dan- och 
kyugradering.  

• Igarashi Sensei kan tyvärr inte hålla läger i augusti som det var tänkt. 

• Urban har en dialog med Hiroaki Sensei om när han har möjlighet att komma och hålla 
läger. 

• Anmälan till Sverigelägret har öppnat. 

 

§14 Graderingar 

Graderingsläger med dan- och kyugraderingar hålls 14 maj. 

 

§15 Lokalen 

Inget nytt att rapportera. 
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§16 Teknik 

Kristian föreslår att lägga träningsschemat på ett synligare ställe på webbsajten. Urban tar 
ansvar för att så sker. 

 

§17 Utbildning 

Inget att rapportera. 

 

§18 Förbundsinformation 

Urban representerar föreningen på Svenska Aikidoförbundets årsmöte 12 mars.  

Magnus Kirchhoff representerar Iyasaka på Budo- och Kampsportsförbundets årsmöte 26 
mars. 

 

§19 Övriga frågor 

• Diskussionen om utbyte med Ikigai om ungdomsutbyte pågår alltjämt 

• Strategiarbetet pågår. 

• Styrelsen beslutar att hyra ut Iyasakas uppvisningsmatta till Stockholm Aikikai. 

 

§20 Nästa möte 

Nästa styrelsemöte är det konstituerande mötet med nästa styrelse, som sker efter årsmötet. 
Nästa ordinarie möte 4 april. 

 

§21 Mötet avslutas 

 

 

Vid protokollet: 

 
Kristian Hultqvist 

 

Justeras: 

 
Urban Aldenklint  Sonny Ågren 


