Linköping Judo

Protokoll från styrelsemöte 2011
Tid:

14 april 2011

Närvarande:

Linn Appelgren, Mats Berglund, Henrik Carlqvist, Marie
Gustavsson, Lars Karlsson, Jonas Leijon

§1

Mötets öppnande
Ordföranden Mats Berglund förklarade mötet öppnat.

§2

Närvaroräkning
6 Närvarande (se ovan)

§3

Nästa möte
Nästa möte äger rum den 8/6 klockan 20:15

§4

Val av justeringspersoner
Närvarande styrelsemedlemmar justerar protokollet efter att sekreteraren
skickat ut det. Efter ytterliggare en vecka publiceras protokollet på hemsidan.

§5

Dagordningens godkännande
Styrelsen utser ansvariga för olika områden. Dessa kan i sin tur skapa
grupper.

§6

Föregående mötesprotokoll
-

§7

Ekonomi
•

Klubben har 238 betalande medlemmar (14/4). På kontot finns för
närvarande 100 tkr.

•

5 tkr sätts in på klubbens bankgiro vilket innebär att detta innehåller
45 tkr.

•

Styrelsen gavs under årsmötet utrymme att höja träningsavgiften för

minijudo med 100 kr till totalt 450 kr. Beslut att höja avgiften tas.
§8

§9

Allmän information
•

Linköpings budoklubb vill låna klubbens tävlingsmattor mot en avgift
– OK

•

Änggårdsskolan och Slestadskolan i Lambohov vill anordna judo som
sommaraktivitet för ungdomar. Judoklubben kan eventuellt ställa upp,
om aktiviteterna kan ske i dojon alternativt på mattor som finns på
plats i skolornas lokaler.

•

Översvämningen för några veckor sedan startade från damernas
omklädningsrum. Vatten ställde sig i omklädningsrum samt hallen.
Hisschaktet vattenfylldes men klubbrum och dojo klarade sig helt tack
vara höga trösklar. En fläkt snurrar nu i herrarnas omklädningsrum.
Eventuellt har denna ingen effekt. Mats kontaktar Ingvar angående hur
lokalen bäst saneras.

•

Lasse informerar angående det utbyte SÖJF haft tidigare med en tysk
klubb. SÖJF är inte intresserade att fortsätta utbytet och i Linköping
finns idag

•

Årets DM kommer att vara den 28:e Maj Norrköpings judohall.

Träningsansvarig
Lasse

§ 10

•

Lasse kallar till tränarmöte. Tid för mötet den 18/5 kl. 19:00

•

Lasse informerar om träningar som är inställda under påskveckan.
Mats noterar och skickar till Errol för publicering på hemsidan.

•

Ordinarie träningstider kommer att fortgå till slutet av Maj.

•

Mats kommer med förslag att vi bjuder in tränare utifrån till
Måndagsträningen alternativt ”miniläger” mot arvode.

Administrationsansvarig
•

§ 11

Vad innebär denna post och finns det någon utsedd?

Framtidsansvarig
Mats med hjälp av Marie och Lasse.
•

Mats har kontakt med Botrygg angående möjlighet att hyra lokal i den
nya (blivande) arenan. Lasse håller kontakten med simhallen.

§ 12

Informationsansvarig
Ansvarig?

§ 13

•

Prova på för skolor har gjorts tidigare för bl.a. Kärna och Hjulsbro. Ett
förslag är att vi försöker samordna så flera skolor kan ha prova på
aktivitet vid samma tillfälle. Marie kommer att kontakta ytterliggare
skolor.

•

Klubbtidningen skickas ut 2ggr/ år i samband med terminsstarten.
Inbetalningskort skickas med tidningen. Förslag att en sida av
tidningen används för en kopia av inbetalningskort istället.

•

Telefonsvarar meddelandet behöver ändras/uppdateras med jämna
mellanrum. Jonas sköter detta.

Lokalansvarig
Lasse

§ 14

•

Johnny hjälper till och städar idag och kan eventuellt utöka mot
ersättning.

•

Städning görs huvudsakligen av två ungdomar. Detta har fungerat ok
men behöver utvärderas. Henrik kontaktar Errol och ungdomarna för
att gå igenom städuppgifterna.

Genomgång av Actionlista
-

§ 15

Mötet avslutat
Ordförande förklarade mötet för avslutat

Sekreterare
Jonas Leijon

