Styrelsemöte i Linköping Judo 20151108
Närvaro: Jonas Räntilä (ordförande), Anna Petersson, Ferenc Tasnadi, Henrik Carlqvist (vice
ordförande), Malin Lovang (sekreterare), Mats Sundin (kassör), Christian Ulman, Lars Karlsson
(adjungerad).
§ 1.
§ 2.
§ 3.
§ 4.
§ 5.

§ 6.

Mötets öppnande.
Jonas Räntilä förklarade mötet öppnat.
Närvarande.
Se ovan.
Mötets behöriga utlysande.
Mötet konstaterade att styrelsemötet blivit korrekt utlyst.
Föregående mötesprotokoll.
Inget att tillägga.
Ekonomi.
 Det finns pengar på kontot vilket är bra eftersom det är nu vi har fått in den större
mängden medlemsavgifter.
 Det är viktigt att närvaro förs för de nya medlemmarna/deltagarna för då ser
Christian att de ska ha en faktura. Det räcker inte att de är inlagda i systemet för
då vet man inte om de är aktiva eller ej.
 När vi åker på tävlingar och kurser ska inga inbetalningar göras i förväg utan
Christian skickar fakturor till deltagarna. Då kan han stämma av att alla som var
med har betalt.
 Överföring av medlemsregister till Idrottonline: Det vore bra om ytterligare någon
kunde systemet utöver Lasse. Det samma gäller Christians arbete där det vore bra
om ytterligare någon visste hur det går till.
Allmänna resultat, information och förslag.
Resultat:
DM:
Kevin Ulman, Guld PU18 -66kg
Tommy Peresin, Brons herrar -73kg
Muhamed Vrbanjac, Brons herrar +100kg
Joakim Jonsson, Guld herrar +100kg
Södra Judo Open 3:
P15-66kg Brons: Mohamad Majdalani
H21-73kg Guld: Martin Qvigstad
H+100kg Guld: Muhamed Vrbanjac
H+100kg Silver: Joakim Jonsson
Öppen klass Guld: Joakim Jonsson
Öppen klass Silver: Muhamed Vrbanjac

Allmän information:
Förslag och arbetsprojekt:
Lägerutbyte Frankrike och Ungern:
 Dialogen fortsätter med Jane för planeringen av utbytet med Frankrike.
 Tre grupper i Ungern kontaktade. Ferenc besökte dem när han var där i förra
veckan och de var mycket positiva till ett utbyte. De har redan sommarläger där vi
är välkomna. De var även intresserade av att komma hit och tävla.
 Beroende på hur stort intresset är för att komma hit från Frankrike kan vi öppna
upp för deltagare från Ungern och Färöarna i mån av plats.
Schemat
Kan det göras tydligare? Det vore bra eftersom vi får många frågor om det. Ett tydligare
schema kräver en noggrannare genomgång med tränarna för att bedöma vilka tider som
ska bli nya grupper (tillräckligt många barn som vill fortsätta så att de blir en grupp med
högre nivå) och vilka tider/grupper som ska vara samma tid/nivå som tidigare.
Leif och Alberth vill ha sin tid utökade till 1,5 timme. Vi kan föra in i enkäten att vi frågar
deltagarna i gruppen om de vill ha en längre träningstid. Vill Alberth ha en och en halv
timma på tisdagen är det inget problem eftersom det inte är något pass tidigare. Jonas och
Anna arbetar fram ett förslag på tydligare schemalayout.
Enkäten
 Anna gick igenom alla frågorna som finns i enkäten. Styrelsen tycker att det är bra
frågor. Frågorna går att koppla till respektive grupp.
 Det vore bra om enkäten kom ut och svaren han sammanställas innan tränarmötet
så att det kan bli en punkt på tränarmötet. Det är viktigt att det underlaget skickas
ut till tränarna innan så att de hinner titta igenom materialet.
Tränarmöte
Tisdag 1/12 kl 20.00 förslag på tränarmöte. Utöver feed back från enkäten är det bra att
Sportadmin och värdegrundsarbetet tas upp på tränarmötet.
Inför nästa års årsmöte
Valberedningen leds av Alberth. Vi behöver en ny kassör och eventuellt en ny Christian.
Taco-fredag
Uppstartsfredag med träning följt av tacos den 8/1. De som städar bjuds på tacofredagen.
Vi avvaktar enkäten för att se om det kommer in en frivillig som vill ordna. Vi får inte
missa att marknadsföra den och det går att göra innan vi hiitat någorn som ordnar.
Stipendieansökningar
Anna har gjort ett antal men det finns mycket mer att söka.
Bredband?
Finns det bredband i huset i övrigt. Kan vi få bättre uppkoppling. Mats kollar med RE
Fastigheter.

Projektor
Excelark med förslag på projektor o duk epostat till styrelsen. Ev sponsor på duk.
Framtida lokal
Fortfarande aktuellt att diskutera med kommunen. Nu har även meddelats att Bersan ska
bygga. Det är intressant att vara delaktiga i den diskussionen.
Hemsidan
En genomarbetning av graderingsinformation och graderingslänkar behöver göras.
Graderingsvideo för nya systemet vore intressant. Minst PDF till graderingsstystemet +
bilderna som ska plastas. Kan Alberth kolla vilka filmer som är relevanta?
Sponsring
Eposten är skriven men behöver en sändlista.
Tränarlicenser
Frågan är ställd men vi har inte fått svar ännu.
Gästtränarutbyte
Har rullat igång. Jättekul!

§ 7.

§ 8.

Tränarstudiebesök
Jonas har varit iväg och Lasse har varit i Åtvidaberg.
Kalendarium
 Mikael Öberg 5 dan judo, kommer tisdag 24/11 (v 48) har teknikträning 19-21.
 27/11 graderingsträning för grönt bälte och blått bälte, fredag 18-20, Lasse finns
här för att hjälpa till och även Jonas och Maria.
 Söjf bredd- och teknikläger från orange bälte 13 år, 27-28/11.
 Kata-utbildningsläger i Göteborg nage-no-kata 29/11. Duktig instruktör. Lapp på
anslagstavlan.
 Lucialäger 12-13/12.
 Avslutningsaktivitet för barnen i Jonas och Marias grupp – Maria och Jonas
återkommer med info om tid och aktivitet.
 Terminsavslut: Jonas har sin sista den 6/12 för sedan är det läger den 12-13/12.
Övriga träningar fortsätter till och med torsdagen den 17/12. Henrik kör lördagar
till och med den 19/12 (det blir en tomdag fredagen den 18/12).
 Julträning på måndagarna 21/12 och 28/11 och 4/1.
 Städdag torsdag 7/1.
 Tacofredag den 8/1.
 Vårterminen börjar måndagen den 11/1 (eventuellt söndagen den 10/1).
 Ny tidning och schema görs i veckan innan.
Lokalen
Städning
Äntligen har vi hittat någon som vill städa. Det är Emma Tasnadi.

§ 9.
§ 10.
§ 11.
§ 12.

Inventering
Petter Hedlund rapporterade efter en första översyn av lokalen. Han föreslår att man ser
över ifall det går att ta bort några av möblerna och sakerna i klubbrummet för att sätta in
andra saker/möblera om. Går det att ställa några saker på annan plats. Att ersätta några av
bilderna med nya bilder på de som är aktiva nu ger mer vi-känsla. Detta passar att fundera
på i samband med ny projektor. Inför flytt – ska vi städa nu eller då. Vi vet inte vad vi
kommer att behöva men en del saker kanske kan tas bort. En inventering är intressant.
Petter börjar med det han kan se och sedan gör Jonas och Lasse och Petter en gemensam
inventering. Det kan vara intressant att göra en uppfräschning redan nu och inte låta
väntan på flytten gör att vi ingenting gör under lång tid. Styrelsen beslutar att Petter
startar en inventering.
Genomgång av aktionslistan
Aktionslistan uppdaterades, se nedan.
Övrigt.
Inga 8/11.
Nästa styrelsemöte
Söndagen den 29 nov kl 19.30 i judolokalen. Enkäten viktig.
Mötets avslutande
Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Aktionslista 2015-11-08
Idrottslyftet
Sök städare
Alla i styrelsen skall ha log in till Sportadmin
Anna behöver behörighet till idrottonline.
Stipendiansökningar
Bredbandsuppkoppling
Graderingssystem - filmer på hemsidan
Att ytterligare någon kan Idrott on line

Vem

Status
Anna/Jonas/Lasse Klart
Klart
Anna/Petter
Klart
Jonas R
Lasse
Klart

Anna
Mats
Jonas?/Alberth?
Styrelsen
Att ytterligare någon kan respektive faktureringssystemet. Styrelsen
Anna/Jonas
Schemalayout
Jonas
Avstämning med valberedningen

Undersöka förutsättningarna för en ungdomssektion
Kontakta kommunen om framtida lokalbehov.
Fakturor för graderingen
Mats Berglund angående byte av lösenord på
nätverket
Utbildning för tränarna i Sportadm
Sista avstämning angående hemsidan
Lasse ber Jonny leta efter nycklar.
Epost angående sponsring
Projektor+eventuell duk undersökning
Ungdomsutbyte Frankrike
Ungdomsutbyte Ungern
Enkätarbete
Tacofredagar
Status för tränarlicenser undersökning
Gästtränarutbyte
Tränarstudiebesök
/Malin Lovang.

Ny
Ny
Ny
Ny
Ny
Ny
Ny

Anna
Anna o Jonas
Christian

Pågående
Pågående
Pågående

Jonas R
Jonas R
Jonas R/Henrik
Lasse
Mats

Pågående
Pågående
Pågående
Pågående
Pågående

Mats
Jonas R
Ferenc
Jonas R/Anna
Ferenc
Styrelsen

Pågående
Pågående
Pågående
Pågående
Pågående
Pågående

Jonas R

Pågående

Styrelsen

Pågående

