Linköping Judo

Protokoll från styrelsemöte 2014-06-10

Närvarande:

§1

Lars Karlsson (adjungerad), Henrik Carlqvist Jonas Leijon,
Christian Ulman, Jonas Räntilä, Mats Sundin

Mötets öppnande
Jonas R förklarade mötet för öppnat.

§2

Närvaroräkning
5+1

§3

Justering
Närvarande styrelsemedlemmar justerar protokollet efter att sekreteraren
skickat ut det. Efter ytterliggare en vecka publiceras protokollet på hemsidan.

§4

Dagordningens godkännande
Dagordningen godkändes utan ändringar.

§5

Föregående mötesprotokoll
Inga kommentarer på föregående mötesprotokoll

§6

Ekonomi
Styrelsen beslutar att höja medlemsavgiften med 50kr per termin för samtliga
kategorier. Detta motiveras med att vi behöver ett tillskott till ekonomin inför
ett eventuellt lokalbyte. Höjningen är fr.om höstterminen -14.
Vi har 238 betalande medlemmar under vårterminen.
Skattedeklaration för förra året skall lämnas in snart. Mats kollar.

§7

Allmän information och förslag
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Christian har samanställt lista över medlemmar för import till Sportadmin och
Judoonline. Christan kontaktar Sportadmin för att avgöra hur listorna enklast
läggs upp där.
På tisdag 17/6 kl. 19:00 träffas de som kan för att färdigställa ansökan för
statligt och kommunalt bidrag.
Henrik kontaktar Olof för att ordna ett Philippe läger 29-31/8. Lägret blir av.
Lasse kontaktar Olof för att skicka inbjudan.
Judokas- bidrag in till Henrik senast 1/8
Nationaldagsuppvisningen i Valla var bra och drog stor publik. Beröm till
arrangörer och deltagare!
Albin och Kevin deltog i RM och lyckades mycket bra. Silver och brons i
klass P15 -50kg
Alberth Karlsson har graderat till 3:e Dan, grattis!

§9

Kalendarium
3/6- 13/8 Sommarträning (mån/ons)
16/8 Loppmarknad på klubben
17/8 Städ och reparationsdag
18/8 Träningen börjar för höstterminen
23-24/8 Uppvisning trädgårdsföreningen
28/8 Tävlingsmöte inför HT-14 kl. 19:00
29-31/8 Philippe- läger

§ 10

Lokalen
Jonas R har hittat en tänkbar lokal i Tannefors. Lokalen är för stor för enbart
judo, men kan vi gå samman med någon mer förening så skulle den passa bra.

§ 11

Genomgång av actionlista

§ 12

Övrigt

§ 13

Nästa möte
7/8 kl. 19

§ 14

Mötet avslutat
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Ordförande förklarade mötet för avslutat

Sekreterare
Jonas Leijon
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