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   VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2022. 
 

    Styrelsens sammansättning:    Ordförande          Urban Aldenklint 
                                                     Vice ordförande  Emmeli Neivak  
                                                     Sekreterare          Kristian Hultqvist 
                                                     Kassör                 Sonny Ågren 
                                                     Ledamot              Stefan Derolf  
                                                     Ledamot              Nikolina Olofsson  
                                                     Ledamot              Magnus Kirchhoff 
                                                     Suppleant            Ulf Linde   
                                                     Suppleant            Åsa Scherrer 
                                                     Martin Hansson har varit ständigt adjungerad till mötena under året. 
 
Iyasaka Aikidoklubb med organisationsnummer 8024064803 är en ideell förening som under året bedrivit daglig 
aikidoträning för åldersgrupperna 3 år och uppåt i egna lokaler på Tavastgatan 26B, Södermalm. Vi har också 
bedrivit träning för åldersgruppen 7-19 år i Årsta Folkets Hus på onsdagar under våren samt från 7 år och uppåt 
på söndagar under hösten i Enskedehallen. I början av året hade vi en viss reducering av träningsutbudet på 
grund av pandemin. 
 
Styrelsen har haft 7 protokollförda möten under 2022 utöver det konstituerande mötet som skedde i anslutning 
till årsmötet. 
     
Klubben hade 223 medlemmar under året, 51 fler än föregående år, vilket är en ökning med 30%.    
 
Hemsidan har uppdaterats med ny program-kod. Där återstår dock lite arbete att göra. Facebooksidorna har 
fortlöpande uppdaterats med information. Förutom dessa informationskanaler har vi också funnits på Instagram 
samt på vår egen YouTube-kanal. 
 
Urban Aldenklint har verkat som huvudinstruktör under året. Föreningen har haft ett 20-tal andra instruktörer. Vi 
har också haft sex tonåringar i ett Ungdomsinstruktörsprojektet (se vidare nedan). 
Under våren 2022 utnämndes Martin Hansson till Fukushidoin av Svenska Aikidoförbundet och Börje Linden 
till Shihan av Hombu Dojo, Japan.  
 
Årets utförda graderingar bifogas denna berättelse.   
 
Under året har ett antal ”Återvändar-läger” anordnats i syfte dels att locka tillbaka tidigare medlemmar som 
avstått från träning under pandemin, dels att nyrekrytera. Föreningen har erhållit en del ekonomiska bidrag som 
stöd från Svenska Budo & Kampsportförbundet för dessa läger och vi har återrapporterat utfallet från lägren till 
förbundet.   
Utöver dessa läger har även ett antal läger av mer traditionell karaktär anordnats exempelvis det så kallade 
”Shihanlägret” där fyra av Sveriges mer meriterade instruktörer medverkade.  
 
Klubben deltog i ett ungdomsinstruktörsprojekt med medel från Riksidrottsförbundet. I detta projekt har bland 
annat ingått att ungdomarna som deltar i projektet fått resa och möta nya miljöer där de kunnat skapa egna 
relationer.        
 
Flera av klubbens medlemmar har förtroendeuppdrag inom Svenska Aikidoförbundet. 
 
I övrigt har styrelsen ägnat sig åt sedvanliga frågor samt kontakter med Stat, Kommun, Svenska Aikidoförbundet  
och Svenska Budo & Kampsportsförbundet. 
 
Ekonomisk redogörelse samt revisionsberättelse bifogas. 
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