Linköping Judo

Protokoll från styrelsemöte 2013-03-26

Marie Gustavsson, Lars Karlsson (adjungerad), Henrik Carlqvist
Jonas Leijon, Tommy Peresin, Peter Syvén

Närvarande:

§1

Mötets öppnande
Marie Gutavsson förklarade möte för öppnat.

§2

Närvaroräkning
5+1

§3

Nästa möte
Inplanerade ordinarie styrelsemöten:
7/5 kl. 20:00
Och
4/6 kl. 20:00

§4

Justering
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

§7

Ekonomi
•

179 betalande medlemmar. Några till beräknas inkomma innan
terminen är slut. Vi har tappat ett antal motionärer samt äldre
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•
•
§8

Allmän information
•
•
•

§9

23/4 Tränarträff 20:00
17-18/5 Högstadiecupen
19/5 DM
1/6 Terminsavslut
6/6 Nationaldagsfirande/uppvisning
19/8 Terminsstart

Träningsansvarig
•
•

§ 11

Hemsidan fungerar igen. Eventuellt viss information som inte finns
kvar.
Grattis till Martin Qvigstad som tog guld på SM i U-18 klassen. Detta
uppmärksammas med att klubben köper en ny dräkt till honom.
Albin tog brons i Väst cup, grattis även till dig.

Kalendarium
•
•
•
•
•
•

§ 10

ungdomar medans antalet barn har ökat.
DM är i nuläget den största osäkerhetsfaktorn vad gäller ekonomin.
3st poster om 50´finns på räntebärande konton.

Tränarträff se ovan.
Träningspass har hållits med elever på Berzan och Ljungsbro

DM
•

Förslag om förläger/tävlingläger innan DM. Tränarna pratar med
grupperna vad det finns intresse för.

•

Funktionärsutbildning kommer att behövas innan DM.
Domarutbildning kommer att hållas helgen innan.

•
•

2st Mattor kommer användas
Sekretariat och mjukvara/ hårdvara frågor diskutterades. Troligtvis
kommer Judo Shiai system användas.

•

DM möte den 21/4

§ 12

Informationsansvarig

§ 13

Lokalansvarig
•

Städning i vanlig ordning fram till sommaruppehållet. Städ och
reparationsdag innan terminsstart
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§ 14

Genomgång av actionlista
•

§ 15

Övrigt
•
•

§ 16

Gicks igenom, nya punkter påförda.

SportAdmin- Studiebesök i Norrköping där de använder systemet.
Lokal- Eventuell kontakt med Budoklubben Marie kollar vem som
kontaktas.

Mötet avslutat
Ordförande förklarade mötet för avslutat

Sekreterare
Jonas Leijon
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