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Styrelsemöte Iyasaka Aikidoklubb 
 
Närvarande: Urban Aldenklint, Sonny Ågren, Stefan Derolf, Ulf Linde, Nikolina Olofsson, 

Kristian Hultqvist, Martin Hansson (adj, närvarande under §10) 

Anmält förhinder: Emmeli Neivak, Magnus Kirchhoff 
 

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 16 augusti, är justerat och läggs till handlingarna.  
 
§7. PR-gruppen  

• En ny webbsida är under uppbyggnad. Hasse och Per Wallvide projektleder bygget av 
den nya sidan. 

• För att upprätthålla flödet på klubbens sociala kanaler måste vi ha ett flöde av foton. 
Urban påminner alla instruktörer om att fota vid sina pass. 

 
§8. Ekonomi  
Sonny redogör för det ekonomiska läget.   

• Det övergripande ekonomiska läget är stabilt.  
• Medlemsintäkterna ligger något över budget, träningsavgifterna något under budget.  
• Efter en diskussion om avskrivningstid för duschrenoveringen som blev nödvändig 

pga vattenskada, beslutas att skriva av investeringen på fem år. 
  
§9 Verksamheten Tavastgatan  

• Pensionärs-/strokegruppen går över förväntan 
• Familjegruppen: lite färre än budget, men beror delvis på att vissa börjat i 

familjegruppen och betalat som vuxna. 
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• Tonårsgruppen: långt under budget. Flera går snart upp i tonårsgruppen.  
• 10-12-åringar: i linje med budget. Gruppen börjar hämta sig efter pandemin. 
• 7-9-åringar: Gruppen växer snabbare än förväntat. 
• 5-6-åringar: En svårare grupp att få fart på efter pandemin. Under budget. 
• 3-4-åringar: Nästan i linje med förväntan. 
• Vuxna: Fler betalande medlemmar än förväntat. 
  

§10 Verksamheten Årsta  
Martin redogör för verksamheten. 

• Verksamheten fungerar bra. Vi har förlorat mindre på flytten än vad vi befarade. 
• Nya lokalen fungerar bra. 
• Martin vill gärna introducera ungdomarna från Årsta till dojon på Tavastgatan, och 

föreslår att klubben subventionerar avgiften för Årstaungdomarna under shihanlägret i 
november. Styrelsen beslutar att subventionera avgiften för alla tränande i 
tonårsgrupperna, både i Årsta och på Tavastgatan. 

• Vi har i dagsläget 30 medlemmar i Årsta. Prognosen var 36. Träningavgiften hittills är 
uppe i ca 34 000, mot budgeterade 52 500, vilket får anses bra med tanke på lokalbytet 
som vi inte kände till när budgeten sattes. 

 
§12 Klubbens funktionärer och instruktörer  

• Inget att rapportera. 
  
§13 Läger  

• Stefan Stenudd höll ett uppskattat läger 20-21 augusti. Vi fick 7 700 kr i 
uppstartsbidrag från Svenska Aikidoförbundet.  

• Iyasaka ordnar shihanläger 11-13 november med Urban, Ulf Evenås, Stefan Stenudd 
och Jan Nevelius. Då erbjuds dangradering och dojofest på kvällen.  

• Vi siktar på ett läger med Hiroaki i april. 
• Vårt experiment med fler endagsläger har fallit väl ut. Styrelsens ambition är att ordna 

ett endagsläger var sjätte vecka (tre gånger per termin), i regel med klubbens egna 
instruktörer. Det första anordnas 3 december, i samband med kyugraderingen. 

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

• Dåligt engagemang på städdagen. 
• Efter nyår stoppas all försäljning av lysrör. Urban undersöker hur detta påverkar oss 

och vilka alternativ som finns, LED-lysrör t ex. 
• Tvättmaskinen har gått sönder. Styrelsen beslutar att köpa en ny tvättmaskin. 

  
§16 Teknik  
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Inget att rapportera. 
  
§17 Utbildning  
Inget att rapportera. 
  
§18 Förbundsinformation  
Inget att rapportera. 
  
§19 Övriga frågor  

• Strategiarbetet pågår.  
• Förslag om att registrera närvaro per pass, förutom per person. Urban tar fram en ny 

närvaropärm för att kunna utvärdera närvaro per pass.  
• Klubben har fått en hjärtstartare. Urban bjuder in instruktörer för en genomgång. 

 
§20 Nästa möte  
Nästa styrelsemöte 3 november kl 18. Stefan bjuder in.  
  
§21 Mötet avslutas  
  
 
  
Vid protokollet:  
 
 
Kristian Hultqvist  
  
Justeras:  
 
 
Urban Aldenklint                                     Sonny Ågren  
 
 


