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Stockholm 2022-08-16 

 
 
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 2 juni, är justerat och läggs till handlingarna.  
  
§7. PR-gruppen  
Gruppen har träffats vid ett tillfälle. 

• En ny webbsida är under uppbyggnad. Hasse och Per W är ansvarig för att skapa 
grundsidan som sedan ska fyllas med innehåll. 

• Visitkort med QR-kod är under produktion.  
• Informationsbroschyren ska uppdateras när vi har nödvändiga uppgifter från den nya 

Årstadojon. 
• Närvaro vid budo- och kampsportsdagen diskuterades. 
• Inför terminsstart läggs det upp inlägg på Facebook och Instagram 
• Instagramkontot har tappat fart. Kristian tar ansvar för att öka aktiviteten. 

  
§8. Ekonomi  
Sonny redogör för det ekonomiska läget.   

• Ekonomin följer budget och ser bättre ut än förra året vid samma tid. En 
huvudförklaring är att vi fått en en större summa i pandemistöd än budgeterat.  

• Från 1 juli har träningsavgifterna höjts.  
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• Sonny delar i redovisningen upp bidrag i två poster: bidrag som är knuten till 
pandemin, och bidrag som vi kommer att kunna söka även i framtiden. 

• Riksidrottsförbundet har förändrat bidragsreglerna. Tidigare fick vi en summa för 
varje pass en person tränar. Hädanefter får vi mindre för personer som tränar många 
pass i veckan, men mer för personer som tränar mindre ofta. Det är en 
jämställdhetssatsning: kvinnor tränar i regel mindre ofta än män. Eftersom Iyasaka har 
en högre andel kvinnor än genomsnittliga RF-klubbar kommer det att gynna oss. 

• Det har uppstått en diskussion om avskrivningstiden för badrumsåterställandet. 
Styrelsen tar in råd om hur det bör göras under hösten. 

• Under sommaren har vi dragit in ca 7 000 kr i gästträningsavgifter.  
• Karateklubben som hyr in sig i dojon på söndagarna har förnyat kontraktet under 

hösten. 
  
§9 Verksamheten Tavastgatan  

• Sommaren: vissa pass välbesökta, andra ganska tomma.  
• På måndag 22/8 börjar höstterminen. 
  

§10 Verksamheten Årsta  
Det pågår ett arbete med att flytta dojon från Årsta Folkets hus till Enskedehallen. Urban, 
Martin och Victoria kommer besöka Enskedehallen för att stämma av detaljer kring lokalen. 

• 28 augusti startar höstens verksamhet.  
• Martin startar en maillista för föräldrar och medlemmar. 

 
§12 Klubbens funktionärer och instruktörer  
Ann-Sofie har återvänt till träningen men kommer inte undervisa under hösten.  

• Frippe är borta under hösten pga skadeproblem. Jenny ersätter på torsdagsmorgnarna. 
• Det är inte alltid enkelt att hitta instruktörer till barnpassen. 
• Marti är nu fukushidoin, med möjlighet att kyugradera.   
 

§13 Läger  
• Stefan Stenudd håller läger 20-21 augusti. Det kommer inte att bli någon dangradering. 
• Vi ordnar shihanläger 11-13 november med Urban, Ulf Evenås, Stefan Stenudd och 

Jan Nevelius. Då erbjuds dangradering och dojofest på kvällen.  
• Målet är ett läger med Hiroaki i april. 
• Vid nästa styrelsemöte diskuteras fler möjliga lägerinstruktörer. 

  
§14 Graderingar  
Nästa dangraderingsmöjlighet blir på shihanlägret i november. I december ordnas sedvanlig 
kyugradering. 
  
§15 Lokalen  

• Städdag 10 september.  
• Karateklubben har förlängt kontraktet för att hyra in sig i dojon under hösten. 
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§16 Teknik  
Inget mer att rapportera. 
  
§17 Utbildning  
  
§18 Förbundsinformation  
Inget att rapportera. 
  
§19 Övriga frågor  

• Strategiarbetet pågår.  
• Föreningen har 65 m2 matta att sälja. Urban undersöker intresse. 
•  Martin lyfter tanken att starta en särskild grupp för barn och ungdomar med NPF-

diagnoser. Styrelsen är positiv, men det krävs att verksamheten säkerställs av 
specialister, och att det finns instruktörer som har möjlighet att ta sig an uppgiften. 
Urban undersöker saken. 

 
§20 Nästa möte  
Nästa styrelsemöte 5 oktober kl 18. Magnus bjuder in.  
  
§21 Mötet avslutas  
  
 
  
Vid protokollet:  
 
 
Kristian Hultqvist  
  
Justeras:  
 
 
Urban Aldenklint                                     Sonny Ågren  
 
 


