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Stockholm 2022-12-13 

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

Kirchhoff, Kristian Hultqvist, Martin Hansson (adj) 

Anmält förhinder: Emmeli Neivak, Ulf Linde 

 

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 3 november, är justerat och läggs till handlingarna.  
 
§7. PR-gruppen  

• Inga nyheter 
 
§8. Ekonomi  
Sonny redogör för det ekonomiska läget.   

• Det övergripande ekonomiska läget är stabilt. Året går mot ett överskott, vilket delvis 
kan förklaras av covidbidrag.  

• Antalet medlemsavgifter överensstämmer väl med budget, men träningsavgifterna når 
inte målet.  

• Klubbens kostnader har minskat under året till följd av en medveten åtstramning. 
• Trenden för antal tränande är starkt positiv, med fler under hösten än under våren. 

Antalet tränande stämmer väl överens med prognosen sett till helåret, men vi kan se att 
många tränande återvände (eller nystartade) först under hösten. 

  
§9 Verksamheten Tavastgatan  

• Fredagspassen har tillfälligt pausats pga svagt underlag. 
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§10 Verksamheten Årsta  
Martin redogör för verksamheten.  

• Verksamheten i Årsta går bra. 
• Martin kommer eventuellt vara borta sex månader pga operation. 

 
§12 Klubbens funktionärer och instruktörer  

• Dino och Soma utnämns till instruktörer. 
• Det är en utmaning att få instruktörer till vissa av barnpassen. 

  
§13 Läger  

• Shihanlägret blev mycket framgångsrikt och uppskattat. Vi siktar på att ordna ett 
liknande läger nästa år. Urban får i uppdrag att bjuda in till ett shihanläger under 
våren. 

• Hiroaki Sensei kommer till Sverige i oktober.  
• Vi siktar på att bjuda hit Igarashi Sensei i början av augusti. 
• Vi fortsätter med tre endagsläger med klubbens egna instruktörer per termin (varav ett 

med kyugraderingsmöjlighet) 
• 14 januari håller Urban och Åsa läger i Järfälla.  

  
§14 Graderingar  
Vid shihanlägret fick Iyasaka två nya shodan: Soma Szabo och Dino Lidberg.  
  
§15 Lokalen  

• Klubbens hjärtstartare är på plats. Stort tack till Henrik Dahl! Målet är att Daniella 
följer upp med utbildning i hjärt-lungräddning under våren.  

  
§16 Teknik  

• Alla pass utom grundpasset på måndag görs till allmänna pass 
• Träningsschemat kommer att ändras inför vårterminen. Nya schemas anslås på 

hemsidan och i dojon under jullovet. 
 
§17 Utbildning  

• Barninstruktörsutbildning ordnas i egen regi under våren. 
  
§18 Förbundsinformation  
Inget att rapportera. 
  
§19 Övriga frågor  

• Strategiarbetet pågår.  
• Årsmöte bestäms till tisdag 21 mars, kl 20.15  
• Ett utkast till verksamhetsplan för 2023 diskuterades.  

 
§20 Nästa möte  
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Nästa styrelsemöte tisdag 10 januari kl 17.30. Stefan bjuder in.  
  
 
 
§21 Mötet avslutas  
  
 
  
Vid protokollet:  
 
 
Kristian Hultqvist  
  
Justeras:  
 
 
Urban Aldenklint                                     Sonny Ågren  
 
 


