Linköping Judo

Protokoll från styrelsemöte 2011-11-09
Tid:

9 november 2011

Närvarande:

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

§1

Mötets öppnande
Mats Berglund förklarade möte för öppnat.

§2

Närvaroräkning
6 Närvarande

§3

Nästa möte
Nästa möte äger rum torsdagen den 15:e december 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
•

För tillfället +/- 0 på konto men då har inte aktivitetsstöd och
ersättning för mattinköp betalats ut. Beräknade tillgångar på konto
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efter inkomst är 30kkr
•

•
•

§8

Antalet betalande medlemmar denna termin är omkring 200st. Lasse
informerar om att det är ca 5-10 tränande som ännu inte betalt
terminsavgiften. Totalt höst + vår har vi några fler medlemmar än
förra året.
En medlem som ansluter under november månad eller senare behöver
endast betala halv avgift
Avgiften för ”handikapp judo” är samma som för minijudo dvs 450:per termin. För sent tillkomna gäller 250:-

Allmän information
•

Fortsatt högt deltagarantal (25 barn + föräldrar) på minijudoträningen.
Lasse tar upp frågan om att lägga in fler träningstillfällen på nästa
tränaremöte.

•

Tryckeriet, Gothiatryck, som vi har använt vid tryck av
klubbtidningen har gått i konkurs.

•

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

•

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

•

Ansökningarna till Idrottslyftet, via Svenska judoförbundet, blev
aldrig inskickade officiellt eftersom ingen då hade utsetts till
idrottslyftsansvarig. Dvs. ingen hade rätt att skicka in ansökningar.
Detta är nu åtgärdat och Lasse Karlsson står officiellt som
idrottslyftsansvarig för klubben. Under hösten har ansökan till
Idrottslyftet för skolsamverkan skickats in till Östergötlands
idrottsförbund där vi fick bidrag till ”pusselmattor” och till
tränartimmar för skolsamverkan. Mattorna har levererats till klubben.

•

Nya chanser till ansökningar inom Idrottslyftet kommer i vår. Det
diskuterades huruvida vi skall använda samma förslag återigen eller
nya. Marie jobbar med att utveckla förslaget ”Ungdomstränare”.

•

Ny chans till idrottslyftet på nationell nivå kommer i vår. Det
diskuterades huruvida vi skall använda samma förslag återigen eller
nya. Marie jobbar med att utveckla förslaget ”Ungdomstränare”

•

Henrik och Lasse deltog på Norrköpings judoklubbs 50 årsjubileum.
Det var en trevlig tillställning med ca 100 gäster. Klubben
överlämnade en gåva i form av trätavla med utsnidad judoteknik
tillverkad av Kanevad. Henrik skriver en rapport till klubbtidningen
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”Judokas”
•

§9

Kalendarium
•
•
•
•
•
•
•

§ 10

Förslag till ny kläddesign tas fram. Hjälp med detta efterfrågas i
”Judokas”

Sista träningen för höstterminen är Söndag 18/12
19/11 Södra Judo Open
Pokaljakten
20/11 Teknikläger i Linköping
23/11 Tränareträff kl. 20:00
10/12 Lag SM och Veteran SM
29/2 Årsmöte kl. 20:00

Träningsansvarig
Lasse

§ 11

•

Tränareträff 23/11 se Kalendarium

•

De flesta grupper fungerar bra deltagarmässigt med undantag för den
första gruppen på måndagar

•

Svenska judoförbundet har ändrat graderingsbestämmelserna med
omedelbar verkan. Det är upp till klubbarna att själva anpassa hur de
skall hantera de nya bestämmelserna. I klubben kommer vi inte göra
några ändringar förrän tidigast i början av nästa termin. Henrik med
hjälp av Mats uppdaterar planscher och websida. På tekniklägret ses
bilder videor över så att teknikerna stämmer och visas på ett bra sätt.

Administrationsansvarig
•

§ 12

Mats tar fram en lista över dokument som behöver tas fram till bokslut
mm.

Framtidsansvarig
Mats med hjälp av Marie och Lasse.

§ 13

Informationsansvarig
Marie
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§ 14

•

Lasse tar in prisuppgift för att ta fram samt trycka upp nya
reklamaffischer

•

Klubben har en ”Facebooksida”. Reklam för denna görs i ”judokas”.
Sätt att utveckla sidan genom att t.ex. dela med sig av länkar
diskuterades. På sidan finns idag bl.a. videor från graderingar och
uppvisning.

Lokalansvarig
Lasse
•

§ 15

Genomgång av Actionlista
•

§ 16

Soptunna (liten) att ställa utanför ytterdörren beställs från tekniska
verken. Mats beställer.

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

Mötet avslutat
Ordförande förklarade mötet för avslutat

Sekreterare
Jonas Leijon
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