
 

   
 

Styrelsemöte i Linköping Judo 20150920 
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. 

Hemsidan 

Bytet av hemsidan är genomfört och det har gått i stort sett bra. Det är några bilder som 

fattas som Jonas kommer att lägga upp. Listan över instruktörer skall också läggas till. 

Jonas och Henrik gör en sista avstämning. 

§ 5. Ekonomi. 

 Judodräkter är beställda för att fylla på förrådet till försäljning. 

 Medlemsavgifter trillar nu in efter utskicket. 

 Benify: Arbetsgivare är anslutna till Benify och deras anställda kan därigenom 

fylla i sina friskvårdsaktiviteter på anslutna föreningar/företag och sedan sköts 

betalningarna via Benify. En fördel är att vi exponeringen. Idag väcktes frågan om 

deras längre betalningstid, 50 dagar, är ett problem på grund av att det avviker från 

vår normala betalningstid exempelvis i samband med utskick av påminnelser. Det 

bör dock inte vara något problem eftersom Christian som skickar ut påminnelserna 

han har sina betalningar via Benify. Vi fortsätter att vara anslutna till Benify. 

 Projektor till klubben. Det finns behov av att ha en projektor för presentationer, 

bildvisningar och film. Det behövs en undersökning så att vi får underlag för vad 

olika alternativ kostar och har för för- och nackdelar. Även kostnader för en 

eventuell ny duk skall undersökas. Summan bör ligga mellan 5000-10000 kr. Mats 

gör undersökningen och tar fram tre förslag på duk+projektor. 

§ 6. Allmänna resultat, information och förslag. 

 

Resultat: 

Ola Berglund Kevin Ulman var på National Cup i Halmstad. 

 

Allmän information: 

Jujutsu 

Ett mindre deltagande än förväntat i den nya nybörjargruppen. Det beror sannolikt på att 

den inte marknadsförts. Henrik ordnar så att Mats lägger upp det på hemsidan så att fler 

kan se att den finns. 

 

Riksutbildning i Lindesberg 

Mycket lyckat och bra arrangemang. Våra deltagare hade fått uppfattningen att fokus för 

utbildningen var motionsgrupper. Så var inte fallet men som tur var så var det mycket 

givande och utvecklande. En viktig sak att ta med sig i vår verksamhet som betonades 

flera gånger var vikten av befästa grunder. Både landslagscoachen och representanter för 



 

   
 

judogymnasiet framförde att det är det som i högst grad saknas hos de som är aktuella för 

respektive verksamhet. Utbildningsdagarna sände ett önskemål om att detta är något alla 

bör arbeta med i högre grad. Grundteknik och positionering har ett tidigare fokus i 

Frankrike och kan vara något vi kan ta efter här. 

 

Förslag och arbetsprojekt: 

Idrottslyftet 

Lasse, Jonas och Anna sätter sig ner och tar tag i Idrottslyftet. De tar reda på vad man kan 

söka för och lägger in ansökningarna. Möte 4/10! 

 

Fakturorna 

Hur är rutinerna för de medlemmar som börjar träna nu när terminen redan är igång? Jo, 

Christian Ullman är igång och skickar ut fakturor i omgångar. 

 

Inläggning i sportadmin 

Det är viktigt att alla kommer med men det finns en tröghet i att få föräldrar att komma 

ihåg det till de kommer hem. Henrik har haft stor nytta av den gamla hederliga 

papperslappen. Genom att be föräldrarna att fylla i det på plats när man märker att det inte 

sker via nätet kan man som tränare själv se till att det blir gjort. Henrik uppdaterar 

papperstalongen så att alla relevanta uppgifter finns med. 

 

Profilkläder 

De börjar ta slut. Det är bra att ha något när det efterfrågas, när vi har besök och liknande. 

Förslag på kläder efterfrågas. Spontana förslag är pikétröja, t-shirt eller liknande. Det vore 

roligt med något lite mer än bara föreningens logga. Kan vi söka sponsorer för att få fram 

exempelvis t-shirtar till barnen med reklamlogga för sponsorn. Vi tar en funderare till 

nästa möte och tar ett beslut då. 

 

Parisresan och inspiration för ungdomsutbyte 

Lyckad och givande resa. Det är högt tryck på att få hit Philippe. Vill man träna för 

Philippe är det enklaste sättet att åka dit och följa med på hans vanliga träningar. 

 

Jonas och Maria var och hälsade på Jane. De har bestämt att de ska hålla kontakten och att 

det skulle kunna vara intressant att genomföra ett ungdomsutbyte. Den bästa tiden är 

augusti precis innan våra skolor börjar. Torsdag till fredag är lagom långt. Ett judopass per 

dag och i övrigt andra aktiviteter exempelvis trollegator, vindskydd eller liknande. Det 

kommer att behövas övernattningslogi genom familjeboende här. För i Frankrike går det 

inte att bo i dojon. Målgruppen för utbytet är 9-15 år. Förslaget är att vara här nästa år och 

i Frankrike året därpå. Sedan kan man ha ett uppehåll något år innan man kör igen. 

Styrelsen beslutar om ett principbeslut på att försöka genomföra ett sådant lägerutbyte 

(nytt beslut får tas senare för budget). Jonas ansvarar för att starta upp projektet. 

Ytterligare utbytesprojekt med Ungern undersöks av Ferenc. 

 

Ungdomssektion 

Projektet med att undersöka förutsättningarna för en ungdomssektion fortlöper. Vi har en 

kärna av grönbältade ungdomar som har varit aktiva på sommarträningarna. Idén om en 

ungdomssektion har tagits upp med ungdomarna som funderar på saken. 



 

   
 

§ 7. Kalendarium  

 Kataträning var planerat av SÖJF i oktober. En fredag kan vara aktuellt eller också 

väljer vi en lördag och kombinerar med katastrofgänget från Stockholm. Alberth 

kan sannolikt hålla träning en fredag.  

 DM Oxelösund - ingen info ännu 

 Södra Judo Open 10/10. 

 Riksmästerskap för lag för distriktet. Lagen är under bildande. 

 Pokaljakten fyra är inbokat till den 8/11 med SÖJF-möte. 

 Södertäljecupen – nybörjartävling 21/11. 

 Trosa breddläger – ingen info ännu, november. Målgrupp till grönt och blått. 

 Kenny Kling: Västra Frölunda 3-4 oktober. 

 Katadomarutbildning 31/10. Jonas är intresserad av att åka på den – något att söka 

idrottslyftspengar för? 

 Kata-utbildningsläger i Göteborg nage-no-kata 29/11. Duktig instruktör. Lapp på 

anslagstavlan. 

 Lucialäger. 

§ 8. Lokalen 

Städning 

Petter Hedlund väljs av mötet som lokalansvarig. Sökandet efter någon som städar är 

alltmer akut och kommer att åtgärdas snarast. Anna författar och skickar en e-post och ber 

Mats (hemsidesansvarig) att lägga upp en utannonsering på hemsidan. 

§ 9. Genomgång av aktionslistan 

Aktionslistan uppdaterades, se nedan. 

§ 10. Övrigt. 

Förslag till enkät 

Förslag på en enkät till föräldrar om vad deras barn tycker om träningen och varför de 

tränar samt ifall de vet vilka mål vi har i verksamheten. Iden är att genomföra enkäten 

under hösten så att man kan bearbeta resultatet inför nästa år. Syftet är att styrelsen och 

instruktörerna får feed back på verksamheten. Övrig information som kan inhämtas 

genom enkäten kan vara ”Kan du tänka dej att göra arbete i klubben och i så fall vad?”. 

Utskick av enkäterna kan ske på samma system som fakturautskicken. Enkätgrupp 

tillsättas för att ta fram ett enkätförslag. Alberth och Maria kan ingå i den gruppen 

tillsammans med Anna och Jonas från styrelsen. 

 

Föräldramöte 

Förslag att återinföra föräldramötet. Ämnen för föräldramötet är information om klubben, 

fånga in feed back från föräldrarna på verksamheten samt fånga upp vad de kan hjälpa till 

med i klubben. 

 

Förslag till tacofredagar 

Förslag att ordna tacofredag en eller två kvällar per termin efter en träning. Eventuellt med 

filmvisning. Detta blir ett komplement till julavslutningen med gröt. Leta föräldrar som 

skulle kunna ordna detta - Ferenc. 

 

 

 

 



 

   
 

Förslag till satsning på fortbildning för instruktörer 
Instruktörslicenser 

Det kan vara intressant att ta reda på vilken status våra instruktörer har. Vi, i klubben och i 

distriktet, kan bara hålla assisterande instruktörsutbildningar själva. Nu måste man först gå 

en grundutbildning med sisu och sedan en spetsutbildning upptill. 

 

Utbytesprogram för tränarna i klubben 

Studiebesök för instruktörer för olika inriktningar handikapp-, familje-, barn- eller 

tävlingsträning m fl. Styrelsen beslutar att klubben kan finansera kostnaden för 

instruktörerna att göra studiebesök på andra klubbar. 

 

Bjuda in gästtränare 

Målsättning att få hit någon varannan månad. Klubben kan finansiera resan och ca 400 kr 

till den gästande instruktören. Totalt skall det hålla sig på högst 1500 kr per termin. Micke 

Örberg förslag att komma en vardagkväll. Styrelsen beslutar att klubben finansierar detta. 

§ 11. Nästa styrelsemöte 

Söndagen den 8 nov kl 19.30 i judolokalen. 

§ 12. Mötets avslutande  
Ordföranden förklarade mötet avslutat. 

 

 

/Malin Lovang. 

Aktionslista 2015-09-20 Vem Status

Undersöka förutsättningarna för en ungdomssektion Anna Pågående

Kontakta kommunen om framtida lokalbehov. Anna o Jonas Pågående

Idrottslyftet Anna/Jonas/Lasse Pågående

Sök städare Anna/Petter Pågående

Fakturor för graderingen Christian Pågående

Mats Berglund angående byte av lösenord på nätverket Jonas R Pågående

Utbildning för tränarna i Sportadm Jonas R Pågående

Alla i styrelsen skall ha log in till Sportadmin Jonas R Pågående

Sista avstämning angående hemsidan Jonas R/Henrik Pågående

Lasse ber Jonny leta efter nycklar. Lasse Pågående

Anna behöver behörighet till idrottonline. Lasse Pågående

Epost angående sponsring Mats Pågående

Projektor+eventuell duk undersökning Mats Pågående

Ungdomsutbyte Frankrike Jonas R Pågående

Ungdomsutbyte Ungern Ferenc Pågående

Enkätarbete Jonas R/Anna Pågående

Tacofredagar Ferenc Pågående

Status för tränarlicenser undersökning ? Pågående

Gästtränarutbyte Jonas R Pågående

Tränarstudiebesök ? Pågående


