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Stockholm 2022-06-02 

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

Olofsson, Martin Hansson (adj) 

Anmält förhinder: Emmeli Neivak, Kristian Hultqvist, Ulf Linde  
 

Protokoll   
 

§1. Mötets öppnande  
  
§2. Dagordningen godkändes.  
  
§3. Urban Aldenklint utsågs till mötesordförande  
  
§4. Stefan Derolf utsågs till mötessekreterare.  
  
§5 Urban Aldenklint och Sonny Ågren utsågs till justerare.   
  
§6. Föregående protokoll  
Föregående mötesprotokoll, från 4:e april, är justerat och läggs till handlingarna.  
  
§7. PR-gruppen  
Gruppen hade ett kort möte 18:e maj.   

• Vi behöver ta fram en nya foldrar. Ubbe ansvarar. 
• Vi behöver få ut ett medlemsbrev snarast.   
• Nästa möte tisdag 9/8.  

  
§8. Ekonomi  
Sonny redogör för det ekonomiska läget.   

• QR-kod har tagits fram för swish. Anslås under sommaren vid anslagstavlan vid 
tjejernas omklädningsrum.    

• De nya träningsavgifterna som börjar från 1 juli finns nu på hemsidan.  
  
§9 Verksamheten Tavastgatan  

• En del grupper (framför allt de yngre barngrupperna) behöver fyllas på med fler 
deltagare vilket blir en utmaning inför hösten, andra grupper går enligt prognos.  

  
§10 Verksamheten Årsta  
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Verksamheten har gått bra under våren.   
• Det är nu klart att vi tvingas lämna Årsta Folkets Hus efter 22 år. Vi väntar på besked 

från Bokningen Stockholm Idrott om de kan hjälpa oss med alternativ lokal. 
• Beroende på ev ny lokal har vi troligen 50 m2 pusselmattor till salu.   

 
§12 Klubbens funktionärer och instruktörer  
Inget nytt att rapportera.   
  
§13 Läger  

• Stefan Stenudd håller läger 20-21 augusti, med möjlighet till dangradering. 
• Ett novemberläger med inbjuden instruktör diskuterades. Olika alternativ finns men 

inget besluts tas före nästa möte. 
  
§14 Graderingar  

• Dan- och kyugraderingar hölls 14:e maj. 
• Nästa dangradering blir vid lägret med Stefan Stenudd i augusti.  

 
§15 Lokalen 
 
Beslöts att    

• Vi behöver ev byta överlås i vår entredörr. Urban ansvarar. 
• Städdag med träning blir det lördagen den 13:e augusti. 
• Beslöts att låta Magnus Burman hyra lokalen några timmar under sommaren. 

  
§16 Teknik  
Alla pass i sommar är 90 minuter långa.    
  
§17 Utbildning  
Inget att rapportera.  
  
§18 Förbundsinformation  
Sverigelägret genomfördes under Kristi himmelsfärds helgen. Flera av våra medlemmar 
deltog.    
  
§19 Övriga frågor  

• Strategiarbetet pågår kommer inom kort med sitt slutdokument.  
• Beslöts att inte ha en uchideshivecka i augusti. 
  

§20 Nästa möte  
Nästa styrelsemöte 16:e augusti kl 18. Magnus bjuder in.  
  
§21 Mötet avslutas  
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Vid protokollet:  
 
 
Stefan Derolf  
  
Justeras:  
 
 
Urban Aldenklint                                     Sonny Ågren  
 
 


