
 

   
 

Styrelsemöte i Linköping Judo 20151129 
Närvaro: Jonas Räntilä (ordförande), Anna Petersson, Henrik Carlqvist (vice ordförande), Malin 

Lovang (sekreterare), 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 tillägga. 

§ 5. Ekonomi. 

 Lasse rapporterar att det ser bra ut. 

 Vi har fått in 10 000 kr från Topp Hundra. Detta är det fjärde året i rad vi har fått 

pengar från Topp Hundra. Vi skall även fortsättningsvis fortsätta att söka pengar 

och delta på galan. Beloppet har sjunkit något med åren. De hoppas på fler 

sponsorer till nästa år.  

 Vi har fått 5000 kr för Alberths katakurs och 8000 kr för riksfortbildningen. 

§ 6. Allmänna resultat, information och förslag. 

 

Resultat: 

Bram Dil Veteran SM silvermedaljör. 

Södra Open 4: U11 Silver till Tyra Lovang och guld till Vidar Lovang. 

 

Förslag och arbetsprojekt: 

Lägerutbyte Frankrike och Ungern: 

Dialogen fortsätter med Jane för planeringen av utbytet med Frankrike men det ser något 

trögt ut. Jonas funderar på andra ingångar. 

 

Schemat inför våren 

 Färgkodat schema så att man lätt ser vilka grupper som är aktuella för en själv. 

Färgerna förklaras i egen ruta så att man förstår vilka grupper som är intressanta 

för en själv. Detta kan göras på det befintliga schemat. 

 Några vill ha längre träningar. Det finns en krock med jujutsun på torsdagarna. Det 

skulle kanske kunna vara bättre att ha jujutsun på onsdagar. Henrik tar kontakt 

med Olof Danielsson och stämmer av med honom. 

 Jujutsun på lördagar. Det ser eventuellt ut att finnas intresse för att gruppen 

intensiv nybörjare från den här terminen fortsätter i vår. 

 Det finns underlag för att starta en nu nybörjargrupp för vuxna. Det svåra är att få 

in den på schemat och hitta tränare. Vuxengrupperna kräver en aktiv insats för att 

starta. Att man tar kontakt med sådana man redan vet är intresserade. Till efter 

sommaren blir detta intressant att arbeta igenom. Vi hinner inte till nästa termin. 

 Lasse hälsade på Trosa Vagnhärad och apropå träningar, grupper och scheman så 

har de inga teknikuppdelningar i sina grupper – endast åldersindelningar som M9, 

M11, M13 osv. Det kräver att man har två tränare på plats – en för nybörjarna och 



 

   
 

en för de mer erfarna. Detta skulle kunna vara intressant för åldrarna som vi brukar 

tappa d v s från ca 12 år. Dels för att vi skulle behöva öka underlaget i de åldrarna 

och dels för att det är åldersgrupper som är beroende av kompissällskap. Om 

nybörjarna kan börja med redan aktiva kompisar är det ett betydligt enklare steg än 

att de börjar ensamma för att någon gång på sikt kunna vara i samma grupp som 

sina jämnåriga kompisar. Att ha teknikuppdelningar för vissas åldrar och 

åldersindelningar för vissa kan vara ett mellanting. Ett mer utarbetat 

hjälpledarsystem skulle kunna vara en del i att lösa att vara två tränare. Detta kan 

vara mycket intressant att fundera igenom till efter sommaren. 

 Lasse rapporterade även från Trosa Vagnhärad att de använder Dojo Expert: 

Deltagarna får kort med foto med vilka de själva noterar sin närvaro på 

träningarna. De har inte terminsavgifter utan man kör rullande 6- eller 12-

månadersavgifter. Det ger ett jämnare kassaflöde. Detta sägs gå direkt in i 

IdrottOnLine, vilket om det stämmer är mycket intressant. De hade fått pengar för 

från Sörmlandsidrotten för att visa detta för andra klubbar. 

 

Enkäten 

Korta spontana tankar, resultatet finns som bilaga. 

 Bra betyg på tränarna och träningen. 

 Många som inte tävlat vill prova att tävla. Hur hjälper man dem bäst att 

introduceras till tävlande? 

 Lokalerna får lite sämre betyg. Det är 44 av 100 som har skrivit en fri kommentar 

som relaterar till önskemål om förbättrade lokaler. 

 Det är många som kan tänka sig att hjälpa till – här finns god potential! 

 

Det är mycket att arbeta med i enkäten framåt för att utvärdera och implementera. En 

swot-analys bör göras. Utan att föregå arbetet kan vi konstatera att styrkan är tränarna och 

träningen. Svagheterna ligger i tappet av barn efter 12 år och i lokalerna. 

 

Julavslutning 

Det är relativt svag uppslutning på fredagar och därför är det kanske är bättre att ha 

julavslutning på torsdagen den 17/12. Ja, det gör vi. Lasse sätter upp en lapp, kostnad 40 

kr. 

 

Bredband 

ComHem – finns i uttaget. Det kostar nu, 349 kr + moms d v s ca 420 kr/mån. Det är 

billigare med ADSL men det är färre megabits och det är då bättre att köra på uttaget. 

Mats måste förlänga en månad till. Det blir ca 5000 kr per år vilket är dyrare men det är 

ändå ett bättre alternativ. Det blir ca 15 kr per medlem. Lasse kollar med ComHem. 

 

Framtida lokal 

Jonas är på resande fot hela december. Det får bli mer arbete efter jul. 

 

Jujutsuförbundet vill ha instruktörsläger i februari 

Ja, det går bra. Vi återkommer om datumen. 

 

 



 

   
 

Hemsidan 

Henrik släcker den gamla hemsidan. Graderingsuppdatering är på gång. Henrik ber Mats 

lägga upp if-filerna. 

 

Sponsring 

Ännu inte ute. Eposten är skriven men behöver en sändlista. 

 

Kick off – tacofredagen den 8/1 

Inbjudan behöver skickas ut. 

 

Nya schemat 

Ett e-post utskick med länk till nya schemat görs i veckan innan terminsstart. 

§ 7. Kalendarium  

 Lucialäger 12-13/12. 

 Julfest den 17/12. 

 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. 

 Kick Off/Tacofredag den 8/1. 

 Vårterminen söndagen den 10/1, eventuellt lördagen den 9/1. 

 Ett epost utskick med länk till nya schemat görs i veckan innan. 

§ 8. Lokalen 

Inget 29/11. 

§ 9. Genomgång av aktionslistan 

Aktionslistan uppdaterades, se nedan. 

§ 10. Övrigt.  

Inga 29/11. 

§ 11. Nästa styrelsemöte 

Söndagen 10 januari 19.30 i judolokalen. 

§ 12. Mötets avslutande  
Ordföranden förklarade mötet avslutat. 

 

  



 

   
 

 

Aktionslista 2015-11-29 Vem Status 

Stipendieansökningar Anna Ny 

Bredbandsuppkoppling Mats Ny 

Graderingssystem - filmer på hemsidan Jonas?/Alberth? Ny 

Att ytterligare någon kan Idrott on line  Styrelsen Ny 

Att ytterligare någon kan respektive faktureringssystemet. Styrelsen Ny 

Schemalayout Anna/Jonas Ny 

Avstämning med valberedningen Jonas Ny 

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 

Utbildning för tränarna i Sportadm Jonas R Pågående 

Lasse ber Jonny leta efter nycklar. 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 Styrelsen Pågående 

Gästtränarutbyte Jonas R Pågående 

Tränarstudiebesök Styrelsen Pågående 

 

/Malin Lovang. 


