Linköping Judo

Protokoll från styrelsemöte 2011-09-08
Tid:

8 september 2011

Närvarande:

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

§1

Mötets öppnande
Mats Berglund förklarade möte för öppnat.

§2

Närvaroräkning
7 Närvarande

§3

Nästa möte
Nästa möte äger rum den 3:e november kl.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
Dagordningen godkändes utan ändringar.

§6

Föregående mötesprotokoll
Protokollet gicks igenom

§7

Ekonomi
•

Omsättningen har minskat något för perioden, första halvan 2011
jämfört med föregående år. Färre träningstillfällen och minskad
inkomst från Bingo är två förklaringar till detta.

•

Klubben har för närvarande omkring 50kkr vardera på bankkonto och
postgiro.

•

Vid mötets datum hade omkring 70 personer betalat in

medlemsavgiften för hösten.
•

§8

Lasse har beställt nya dräkter mm till klubblagret.

Allmän information
•

Tillströmningen till nybörjargrupperna (barn och vuxna) har varit
dålig. Däremot har många lockats till Minijudo passen.

•

Det diskuterades om vi skall utöka minjudon med ytterliggare ett
träningstillfälle onsdagar 17-18. Frågan lyfts på föräldraträffen 14/9.

•

Handikapp WC är avstängd tills vidare på grund av vattenskadan i
tävlingsförrådet.

•

En Domareutbildning kommer att hållas senare i september. Lasse
kommer med mer info.

•

Mats gick igenom e-post som inkommit till info@linkopingjudo.org:
1. Paneldebatt den 17/9 med temat ”Idrottsutvecklingen i
Linköping samt målet att bli Sveriges idrottsstad 2015" Mats
mailar intresseanmälan för att se om detta är et bra forum att
diskutera bland annat möjligheterna till ett kampsportens hus i
Linköping.
2.

Årsrapport skall skickas in till judoförbundet snart, blankett
skrevs ut och fylldes i under mötet.

3. Erbjudande om att få hjälp med diverse sysslor i klubben av
funktionsnedsatta. Lasse kollar om det kan vara något
intressant för oss.
•

Klubben genom Mats och Marie lämnat två ansökningar till bidrag
från Idrottslyftet
1. Skolsamverkan- Erbjuda prova på tillfällen för skolor,
antingen på skolan eller i vår lokal. Steg 1: information och
träning på skoltid. Steg 2: Fem prova på tillfällen utanför
skoltid. Steg 3: Läger i klubblokalen som avslutning på
terminen.
2. Ungdomstränare- Sats på några utvalda ungdomar som vill
utvecklas som ledare och tränare i judo med tonvikt på träning
av judokas som tävlar. Dessa ungdomar är tänkta att deltaga på
kurser och handledas av erfaren tränare från klubben.

§9

Kalendarium
•
•
•
•
•

§ 10

Söndag v.37 (18/9) Träningsstart Handikappjudo
14/9 Föräldrainfo kl. 18:00
18/9 Pokaljakten
15/10 Södra Judo Open
10/12 Lag SM (Preliminärt)

Träningsansvarig
Lasse
•

Fler träningstillfällen för minijudo diskuterades. Se även under allmän
info.

§ 11

Administrationsansvarig

§ 12

Framtidsansvarig
Mats med hjälp av Marie och Lasse.
•

§ 13

Mats har kollat tillgången på lokaler. Det finns i dagsläget tillgängliga
lokaler att hyra men läget är ofta sämre samt att ombyggnad ofta krävs
för duschutrymmen.

Informationsansvarig
Marie
•

§ 14

Mats ordnar med annonsering i Corren.

Lokalansvarig
Lasse
•

Arbetsfördelningen vid städning behöver ses över så att inga
punkter missas.

•

§ 15

Genomgång av Actionlista
•

§ 16

Ingvar diskuterar tänkbara lösningar kring fuktskadan i
omklädningsrummet.

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

Mötet avslutat
Ordförande förklarade mötet för avslutat

Sekreterare
Jonas Leijon

