Linköping Judo

Protokoll från styrelsemöte 2013-05-07

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

Närvarande:

§1

Mötets öppnande
Marie Gustavsson förklarade möte för öppnat.

§2

Närvaroräkning
4+1

§3

Nästa möte
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
•
•

§8

200 betalande medlemmar för VT 13.
3st poster om 50´finns på räntebärande konton. Lite av dessa pengar
kommer att behöva användas under sommaren.

Allmän information
•

Daniel Engelsson tog medalj på SJO 2
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§9

Kalendarium
•
•
•
•
•

§ 10

Träningsansvarig
•

§ 11

En medlem i klubben önskar hyra Lokalen för Tai-shi. Styrelsen
beslutar att hyra ut lokalen. Henrik håller kontakten.

Genomgång av actionlista
•

§ 15

Judokas kommer att skickas ut till början av terminen.
Vi kommer troligtvis inte att annonsera i tidningen inför höstterminen

Lokalansvarig
•

§ 14

Judo shia utbildning kommer att hållas på tisdag 14/5
Tävlingslägret var lyckat
4st anmälda till Domareutbildning

Informationsansvarig
•
•

§ 13

Schemat för HT 13 är i stort sett färdigt.

DM
•
•
•

§ 12

17-18/5 Högstadiecupen
19/5 DM
1/6 Terminsavslut
6/6 Nationaldagsfirande/uppvisning
19/8 Terminsstart

Gicks igenom, nya punkter påförda.

Övrigt
•

Vi kommer att sköta en parkering på Skänninge Marken den 7-8
augusti. Till detta behövs minst 10 personer per dag. Lasse upprättar
lista som sätts upp på klubben. Tiderna är prel. 8-01 den 7:e och 10-01
den 8:e.

•

Resultat från tävlingar bör samlas upp och publiceras på hemsida och i
Judokas.

•

Jonas L vill försöka ordna ett lag till Lag-SM i december. Klubben
kan ställa upp med anmälning och bidrag för resa och boende upp till
15kkr förutsatt att de deltagande är tränar aktivt både Judo och
komplementträning.
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§ 16

Mötet avslutat
Ordförande förklarade mötet för avslutat

Sekreterare
Jonas Leijon
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