Linköping Judo

Protokoll från styrelsemöte 2011
Tid:

8 juni 2011

Närvarande:

Linn Appelgren, Henrik Carlqvist, Marie Gustavsson, Lars
Karlsson, Jonas Leijon, Ingvar Bengtsson, Peter Syvén
Thomas Wettre (del av tid), Tommy Peresin (del av tid)

§1

Mötets öppnande
Ordföranden (för mötet) Marie Gustavsson förklarade mötet öppnat.

§2

Närvaroräkning
7 Närvarande (se ovan- valberedningen ej inräknad)

§3

Nästa möte
Nästa möte äger rum den 8/9 klockan 19:00

§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
En ny punkt, Kalendarium läggs in efter Allmän info.
Dagens möte inleds med att valberedningen presenterar sig. Mer om detta
under allmän info.

§6

Föregående mötesprotokoll
-

§7

Ekonomi
•

Klubben har nästan 250 betalande medlemmar vid terminsslutet.

•

Omsättning och resultat är bättre än förra året, klubben har för
närvarande en god ekonomi.

§8

§9

Allmän information
•

Valberedningen, bestående av Thomas Wettre och Tommy Peresin,
presenterade sig. De informerande om att de vill påbörja arbetet tidigt
och att de vill ha en kontinuitet i styrelsen. Peter Syvén påtalade att
det är viktigt med en stark styrelse när det kommer till att besluta i
lokalfrågan framöver.

•

Peter informerar om Bingo, minskat spel leder till minskad utdelning
och om trenden fortsätter så kan klubben inte räkna med några intäkter
från detta i framtiden.

•

Under DM i Norrköping tog klubben 3 guld och 2 silver.

•

På Nationaldagen hölls uppvisning i Valla. Intresset var stort och det
var många åskådare på plats. Uppvisningen gjordes av ca.10 personer
på en 10x5 m stor matta. Film från uppvisning finns på Youtube,
denna länkas från hemsida.

•

Lasse deltog på senaste SÖJF mötet. Där diskuterades bl.a. bristen på
domare i distriktet. En domareutbildning skall hållas i september där
deltagarna samtidigt får tillfälle att praktisera vid pokaljakten. Viktigt
att nya domare bjuds in att döma vid mindre tävlingar så intresset hålls
uppe.

•

Fastighetsägaren har kontaktats igen angående åtgärder efter
fuktskadan. Då ingenting har hänt ännu kommer klubben att skriva en
åtgärdslista där vi framför hur vi tycker detta bör skötas.

Kalendarium
Punkter som skall föras in i Kalendarium.
•
•
•
•
•

§ 10

15/8 Tidning färdig för utskick
16/8 Städdag
22/8 Terminsstart ( Minijudo nya - första söndagen i september.
Handikapjudo 11/9)
8/9 Styrelsemöte kl.19:00
14/9 Föräldrainfo

Träningsansvarig
Lasse
•

Terminsstart kommer att ske den 22/8

§ 11

§ 12

•

Nästa termins schema gicks igenom. Detta är i stort sett spikat. Lasse
skickar Schemat till Errol för publicering på hemsidan.

•

Hjälp kommer behövas bland annat från föräldrar vid ungdomsläger
runt jul.

Administrationsansvarig
•

Inbetalningsblanketten kommer framöver att skannas in och utgöra en
sida i klubbtidningen. Detta eftersom ytterst få använder blanketten
samt att det går att betala från en kopierad blankett.

•

Peter tar fram en lathund för etikettskrivning för att underlätta arbetet
med detta i framtiden.

Framtidsansvarig
Mats med hjälp av Marie och Lasse.
•

§ 13

Informationsansvarig
Marie

§ 14

•

Peter ordnar med reklam i Corren.

•

Marie håller föräldrainfo i höst. Jonas tar tillsammans med Marie fram
ett infoblad att lämna ut vid terminsstart.

Lokalansvarig
Lasse

§ 15

•

Behovet av städning är mindre under sommaren. Städning kommer
därför att ske mindre frekvent samt mer noggrant.

•

Lasse och Peter samt eventuellt Henrik kommer att flytta möbler
den 21/6 mer hjälp uppskattas.

Genomgång av Actionlista
•

§ 16

De flesta punkter är väl utförda. Några nya punkter är påförda.

Mötet avslutat
Ordförande förklarade mötet för avslutat

Sekreterare
Jonas Leijon

