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Stockholm 2023-01-10 

 
 
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 13 december, är justerat och läggs till handlingarna.  
 
§7. PR-gruppen  

• Urban talar med Jenny om att formge affischer till Årsta och att uppdatera broschyren. 
 

§8. Ekonomi  
Sonny redogör för det ekonomiska läget för helåret.  

• Intäkterna från medlemsavgifter stämmer med budget, medan intäkterna för 
träningsavgifter är lägre än budgeterat. Bedömningen är att det primärt är en 
pandemieffekt, då intäkterna var väsentligt högre under hösten än under våren. 

• En träningsresa till Luleå, där tre ungdomar följde med Urban, blev dyrare än förväntat 
och budgeterat, vilket påverkar årets resultat. 

  
§9 Verksamheten Tavastgatan  

• Terminen är nu igång. 
  

§10 Verksamheten Årsta  
• Inga nyheter 
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§12 Klubbens funktionärer och instruktörer  
• Inga nyheter 

  
§13 Läger  

• 14 januari håller Urban och Åsa Bergström läger i Järfälla. Iyasakas medlemmar kan 
delta utan kostnad. 

• Hiroaki Sensei kommer till Sverige i oktober.  
• Igarashi Sensei måste, av hälsoskäl, ge besked senare om eventuellt läger i augusti. 
• Ett shihanläger planeras till juni, alternativt augusti. 
• Endagsläger med Iyasakainstruktörer anordnas 4 februari och 18 mars. 
• Endagsläger med dangradering anordnas 22 april. 

  
§14 Graderingar  
Dangradering erbjuds vid ett endagsläger 22 april. 
  
§15 Lokalen  

• Bastun lagas eller ersätts inte tills vidare, pga de höga elpriserna. 
• Urban undersöker behovet av lysrör och redogör för läget nästa styrelsemöte. 

  
§16 Teknik  

• Inga nyheter 
 
§17 Utbildning  

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

• Strategiarbetet pågår. Kristian samlar input och skickar ut till styrelsen.  
• Årsmöte äger rum tisdag 21 mars, kl 20.15. Kallelse ska skickas ut senast tre veckor 

dessförinnan.  
• Utkast till verksamhetsplan och budget för 2023 diskuterades.  

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


