
 

   

Styrelsemöte i Linköping Judo 20150412 
Närvaro: Jonas Räntilä (ordförande), Anna Petersson, Ferenc Tasnadi, Henrik Carlqvist (vice 

ordförande), Malin Lovang (sekreterare), Mats Sundin (kassör), Lars Karlsson (adjungerad). 

§ 1. Mötets öppnande. 

Jonas Räntilä förklarade mötet öppnat. 

§ 2. Närvarande. 

Se ovan. 

§ 3. Mötets behöriga utlysande. 

Mötet konstaterade att styrelsemötet blivit korrekt utlyst. 

§ 4. Föregående mötesprotokoll. 

Inget att kommentera. 

§ 5. Ekonomi. 

 Ekonomin fram till dagen datum har utvecklat sig enligt förväntan. 

 Sponsring: I år har ingen arbetat med sponsring, ännu. En lämplig start är att gå ut 

till medlemmarna med ett utskick via e-post som väcker frågan om sponsring. 

Mats gör ett sådant utskick. 

 Inskränkt skattskyldighet: Ansökan och godkännandet för skattebefrielse gäller 

även för i år och behöver inte sökas nytt. 

 Kommun och fritidsnämnden ska kontaktas för att diskutera framtiden för lokalen. 

Det är även uppsatt på aktionslistan, se nedan. 

§ 6. Allmänna resultat, information och förslag. 

 

Resultat: 

SM 

Silver, Joakim Jonsson, och brons Mohammed Vrbanjac på SM herrseniorer +100 kg. 

 

Jujutsu 

Olof Danielsson graderade till 6e dan i Jujutsi under sommaren. 

 

Allmän information: 

Sommarfest 

Mycket lyckad sommarfest med omkring 70 deltagare och ett överskott på 1500 kr. 

Vildsvinskebab, tipspromenader, lotterier, Cloetta-sponsrade priser. 

 

Sommarträningarna 

Deltagandet på sommarträningen har varit mycket stort i år vilket är mycket glädjande och 

roligt. En idé att fundera på till nästa sommar är om det skulle vara olika teman för 

träningspassen. 

 

Ny hemsida 

Under bearbetande, det finns ett exempel uppe, som arbetas med. Webhotellet får stå för 

epostfunktionerna men inte hemsidan. Övergång inte precis när terminen startar utan i 

september. En skillnad är att alla kan kommentera direkt på hemsidan men deras 

epostadresser ska godkännas vid första inlägget. En dokumentbank med styrelseprotokoll 

där alla de gamla finns vore bra. Jonas löser det. 

 

 



 

   
Idrott on line. 

Lasse har arbetat med listorna så att de är korrigerade, 236 namn. 

 

Sportadmin 

Fungerar bra. 

 

Träningsavgift 

50 kr om man inte betalar via epost. Info-eposten. 

 

Judokas 

På väg att bli färdig. Jonas skickar en bild från sommarfesten till Henrik. 

Vi stryker förslaget från förra mötet om att annonsera om att man kan hyra tältet. Vi har 

ingen kontaktperson. Det går fortfarande att göra det men det får spridas muntligen. Man 

får kontakta någon i styrelsen. Det ska kosta 500 kr. 

 

Jonas R Jonas ska träna för Jura på Island 

Genom ett projekt i sitt arbete kommer Jonas att vara på Island var fjärde vecka. Dagarna 

sammanfaller väl med de dagar då Jura håller sina träningar.  

 

Förslag och arbetsprojekt: 

Värdegrundsarbete 

Styrelsen har ett ständigt ansvar att hålla värdegrundsarbetet i rörelse och fortsatt sätta 

fokus på klubbens ledord: en klubb för alla! Det behöver inte vara avanserat och ske 

genom storstilade dokument. Ett enkelt och effektivt sätt är genom instruktörerna sätta 

fokus på kamratskap, behovet av att vara mer än en för att kunna träna judo mm. För att 

återstarta och förstärka tankegångarna är det en bra punkt på nästa tränarmöte. 

 

Besläktat är begreppet klubbkänsla. En viktig del av klubbkänslan är att medlemmarna 

känner varandra. Vi bör försöka arbeta för att fler ska känna varandra trots att de tränar på 

olika dagar. Då blir det lättare att komma ner och träna även på andra dagar än de men 

vanligen tränar på. Sammanhållningen i klubben ökar och utbytet ökar. Det kan till 

exempel ske genom evenemang som sommarfesten men även genom de olika läger som 

arrangeras. 

 

Prova på pass 

Prova på pass för kvinnor. Intresse finns från flera håll. 

 

Tränarutbyte 

Arbetet för tränarutbyte fortgår (se även aktionslistan). Det kan ske t ex genom aktiviteter 

som månadens gästtränare, miniläger, bältesläger. Söjf kan stötta ett sådant initiativ. 

§ 7. Kalendarium  
Uppvisning i trädgårdsföreningen: lörd den 22/8 kl 10-16 (samma dag som terminsstart). 

Läger i Norrköping: Uppstartsläger 22-23/8. 

Domarkomferens: 29/8 är vi värdar för domarkonferens för riksfortbildning. 

Paris: Det är nu 8 st som planerar att åka ifrån vår klubb och ytterligare deltagare från 

Stockholm. 

Tävling: Inget tävlingsmöte ännu för höstens tävlingar men några ska åka till riksrandori. 

Riksfortbildning för instruktörer: Lindesberg 4 stycken anmälda. Kostnad 2000 kr per 

person. 



 

   
Ny grupp: Alberth Karlsson vill bli instruktör för en grupp. Ett förslag är 20-21 på 

tisdagar. 

Uppvisning i Berg: Början av september. 

§ 8. Lokalen 

Dräkter 

Ska man få lämna dräkterna kvar i lokalen mellan träningarna? Det ska inte finnas några 

dräkter hängande i lokalen av utrymmesskäl! 

 

Städning 

Det finns några intresserade men vi kompletterar med annonsering i Judokas – Anna 

skriver annons och skickar till Henrik. 

§ 9. Genomgång av aktionslistan 

Aktionslistan uppdaterades, se nedan. 

§ 10. Övrigt. 

Hedersgradering 

En rutinkontakt med graderingskommittén i frågan har givit ny information. Kriterierna är 

ändrade och det är nu avsevärt svårare att få en hedersgradering än vad som tidigare var 

fallet. Kraven har höjts betydligt och det kräver bland annat att man har gjort synnerliga 

insatser för judon, dessa skall vara synliga (ex genom lokalpressen), man skall även ha 

innehaft högre förtroendeposter inom den aktuella klubben. 

§ 11. Nästa styrelsemöte 

Söndagen den 20 september kl 19.30 i judolokalen. 

§ 12. Mötets avslutande  
Ordföranden förklarade mötet avslutat. 

 

/Malin Lovang. 

 

Aktionslista 2015-08-13 Vem Status

Undersöka förutsättningarna för en ungdomssektion Anna Pågående

Kontakta kommunen om framtida lokalbehov. Anna o Jonas Pågående

Fakturor för graderingen Christian Pågående

Mats Berglund angående byte av lösenord på nätverket Jonas R Pågående

Tränareutbyte med tränare i regionen Jonas R Pågående

Lasse ber Jonny leta efter nycklar. Lasse Pågående

Anna behöver behörighet till idrottonline. Lasse Pågående

Utbildning för tränarna i Sportadm Lasse Pågående

Epost angående sponsring Mats Pågående

Möte angående hemsidan. (Jonas R, Mats, Henrik, Christian) Christian Klart

Registrering av medlemmar i Idrott online från Sportadm Christian Klart

Uppdatera träningsgrupperna med de som har slutat inför nästa termin Christian Klart

Excel lista för 2014 till SJF Lasse Klart


