Linköping Judo

Protokoll från styrelsemöte 2013-11-17

Närvarande:

§1

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

Mötets öppnande
Jonas Räntilä förklarade möte för öppnat.

§2

Närvaroräkning
5+1

§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
Inga kommentarer på föregående mötesprotokoll

§7

Ekonomi
Vi går ungefär jämnt upp ekonomiskt sett denna termin. Tyvärr så är
medlemsantalet något mindre än prognoserat.
Klubben kommer att få ta emot ett pris på idrottsgalan Topp-100. Jonas och
Maria Räntilä representerar klubben vid galan. Pengarna från detta är tänkt att
bl.a användas för marknadsföring. Olika förslag diskuterades och ytterligare
diskussion kommer att sek när vi vet hur stor prissumman blir.
Ändringar kring bidragen innebär att bidrag kommer att ges upp tom 25 år.
Det är en förbättring mot tidigare åldersgräns.
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Beslutades att avgiften för minijudo kommer att höjas till 550:- /termin.

§8

Administration och information
Klubben kommer att börja använda Sportadmin från årsskiftet. Systemet
hanterar bl.a. medlemsregistrering och utskick av informations samt fakturor.
Jonas L kallar till webbaserad information om systemet.
Östergötlands idrottsförbund erbjuder stöd till föreningar med administrativa
sysslor. Tommy kollar med dem angående hjälp med kassörsarbetet.
Linköping judo var representerade av tre personer på Kurt Durewalls
begravning. Klubben donerade 500:- vardera till två fonder.
Henrik behöver få bidrag till klubbtidningen Judokas senast 23/12. Tidningen
skickas till tryck 30/12.
Henrik undersöker om vi kan vara med i flexpay, och på så sätt att locka fler
nya utövare från företag.

§9

Träning och tävling
Vi kommer att anordna en aktivitet för ungdomar och vuxna i Vidinsjö v.3-4
Jonas R ansvarar.
Tränareträff kl.19:00 den 1/12

§ 10

Kalendarium
8/12, Sista träningspasset Söndagsgrupperna
13/12, Julgröt efter träningen
14-15/12, Ungdomsläger Linköping
16-19/12, Träningspassen 17-18 slås ihop med passen efter
19/12, Sista träningspasset för höstterminen
6/1, Städ och reparationsdag
7/1, Första träningen för höstterminen
11-12/1 Uppstartsläger Norrköping
7-9/2, Träningsläger Stockholm
25/2, Årsmöte

§ 11

Lokalen
Marie stämmer av läget med de som sköter städningen.

§ 13

Genomgång av actionlista
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Ingen aktuell lista finns. Jonas L uppdaterar listan.

§ 14

Övrigt

§ 15

Nästa möte
19/1 kl.18:15

§ 16

Mötet avslutat
Ordförande förklarade mötet för avslutat

Sekreterare
Jonas Leijon
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