Årets klubb Kampsportsgalan 2017

Stockholm 2022-04-04

Styrelsemöte Iyasaka Aikidoklubb
Närvarande: Urban Aldenklint, Sonny Ågren, Stefan Derolf, Magnus Kirchhoff, Kristian
Hultqvist, Martin Hansson (adj)
Anmält förhinder: Emmeli Neivak, Ulf Linde, Nikolina Olofsson
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 mars, är justerat och läggs till handlingarna.
§7. PR-gruppen
Inget möte sedan förra styrelsemötet.
• Information till de anställda på Vikingen och Röde Orm finns nu uppsatt i
personalutrymmen.
• Det finns möjlighet att erbjuda andra arbetsplatser motsvarande överenskommelse.
Urban skickar ett erbjudande till alla instruktörer om att få information
• Nästa möte på onsdag 6/4.
§8. Ekonomi
Sonny redogör för det ekonomiska läget.
• Vi har fått in 80 228 i ersättning för badrumsrenoveringen från försäkringsbolaget.
• Intäkter från träningsavgifter ligger strax under budget hittills under året.
• Hyran har justerats från 1 januari. Budgeten justeras.
Sonny har undersökt möjligheten att skriva av kostnaden för badrumsrenoveringen (142 336
kr) över längre tid.
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•
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Styrelsen beslutar att kostnaden ska konteras i balansrapporten på konto 1119 och
skrivas av på tio år.
Uppdatera budgeten med ett belopp som motsvarar försäkringsersätningen för
vattenskadan (80 228 kr).

Klubbens träningsavgifter har inte höjts på länge och är mycket lägre än många jämförbara
klubbar.
• Styrelsen beslutar att höja träningsavgiften från 1 juli med 400 kr/år för vuxna och 100
kr/år för barn. För halvår blir höjningen 200 kr för vuxna respektive 100 kr för
barn/ungdom.
§9 Verksamheten Tavastgatan
• Pensionärs-, familj- och 7-9-årsgrupperna går bra. Tonårsgruppen behöver fyllas på,
likaså med flera av barngrupperna. Barn- och tonårsgrupperna behöver en extra insats.
• Antalet i vuxengruppen ligger över prognos.
§10 Verksamheten Årsta
Verksamheten rullar på bra.
• Gruppen är nästan i linje med prognos. Lokalen begränsar möjligheten att växa mer.
• Det närmar sig ett läge då vi behöver stänga den yngsta gruppen för att inte fler får
plats.
§12 Klubbens funktionärer och instruktörer
Hasse kommer att vara borta ett antal veckor.
§13 Läger
• Graderingsläger 14 maj. Åsa Bergström bjuds att hålla ett pass.
o Liksom vid de senaste lägren erbjuds helt nya intresserade att delta gratis i
lägret.
• Stefan Stenudd håller läger 20-21 augusti, med möjlighet till dangradering.
§14 Graderingar
Graderingsläger med dan- och kyugraderingar hålls 14 maj.
Graderingsträning 24 april. Urban ger råd om kommande graderingar. Den som vill delta får
ta med egen uke.
§15 Lokalen
Inget nytt att rapportera.
§16 Teknik
Lördagspasset har förlängts till 90 minuter.
§17 Utbildning
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Inget att rapportera.
§18 Förbundsinformation
Urban representerade föreningen på Svenska Aikidoförbundets årsmöte.
§19 Övriga frågor
• Strategiarbetet pågår.
• Urban får klartecken för att bjuda in till uchideshivecka
§20 Nästa möte
Nästa styrelsemöte 2 juni kl 18. Magnus bjuder in.
§21 Mötet avslutas

Vid protokollet:
Kristian Hultqvist
Justeras:
Urban Aldenklint

Sonny Ågren

