Linköping Judo

Protokoll från styrelsemöte 2013-08-11

Marie Gustavsson, Lars Karlsson (adjungerad), Henrik Carlqvist
Jonas Leijon, Jonas Räntilä, Maria Räntilä (adjungerad), Peter
Syvén

Närvarande:

§1

Mötets öppnande
Jonas Räntilä förklarade möte för öppnat.

§2

Närvaroräkning
5+2

§3

Nästa möte
Sön 6/10 kl. 19:15

§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

Inför hösten har vi i nuläget några färre träningstillfällen än förra
terminen. Ingen grupp på tis, tor kl.19-20
Trots dåligt väder en av dagarna tjänade klubben ca 12 000 vid arbetet
på parkeringen i samband med Skänninge marken.

Allmän information
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§9

•

Sportadmin- Jonas kontaktar ansvarig och ber att vi får ha på prov
någon termin. Med hjälp av systemet skall vi kunna skapa maillistor
för respektive grupp. Befintligt närvarosystem med papper körs
parallellt till vi vet att det systemet fungerar.

•

Vid DM på hemmaplan hade vi ca. 70-80 deltagare och ett något
positivt resultat ekonomiskt!

•

Hur engagerar vi föräldrar mer i klubben? För detta krävs fler
aktiviteter. Vi försöker få till ett idémöte med SISU

•

Magnus Qvigstad har svarat på annonsen om lokalvård, han erbjuds
tjänsten.

•

Vi har plats på Linköpings stadsfest. Torbjörn söker deltagare till
uppvisningen.

Kalendarium
•
•
•
•
•

15/8 Städ och reparationsdag
19/8 Terminsstart
Lucialäger
Lag SM??
21/12 Sista träningen för terminen

§ 10

Träningsansvarig

§ 11

DM
•
•
•

§ 12

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

Informationsansvarig
•

Judokas är nästan klar för utskick

§ 13

Lokalansvarig

§ 14

Genomgång av actionlista

§ 15

Övrigt

§ 16

Mötet avslutat
Ordförande förklarade mötet för avslutat
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Sekreterare
Jonas Leijon
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