Linköping Judo

Protokoll från styrelsemöte 2014-09-14

Närvarande:

§1

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

Mötets öppnande
Jonas R förklarade mötet för öppnat.

§2

Närvaroräkning
4+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
140kkr på kontot. 120 betalande medlemmar hittills för HT-14.
Vid mötet beslutas att 600:- av anmälningsavgiften till Philippelägret betalas
tillbaka för de som uteblivit och anmält förhinder innan.
Antalet platser till lägret (ovan) bör ökas till max 30 för nästa tillfälle för att
täcka upp utgifterna.
Klubben tjänade 5000kr vid arbetet med parkering på Skänninge Marken.
840kr blev förtjänsten från loppmarknad på klubben.
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§7

Allmän information och förslag
På hemsidan finns länk till formulär för insamling av uppgifter om klubbens
medlemmar. Samtliga ombeds föra in sina uppgifter. Jonas uppdaterar
formuläret så möjlighet ges att fylla i vilken/vilka grupper var och en kommer
att träna i.
Christian har lista över sanktionerade tävlingar.

§9

Kalendarium
Alla uppbokade tillfällen behöver skrivas in på kalender i trapphuset för att
undvika dubbelbokningar.
Höstlov 27/10-2/11 Vissa träningstillfällen ställs in.
5/10 RM läger
5/10 Tränarmöte
16/11 Teknik-/Bredd- läger
22-23/11 Hjälptränareutbildning
13-14/12 Ungdomsläger

§ 10

Lokalen
Klubben formulerar ett brev till kommun angående vårat framtida lokalbehov.
Planer finns för Multisportarena i kommunen.
Mailfråga om lokalen kan hyras ut för utövande av Feldenkrais. Detta bedöms
kunna göras under dagtid och vardagar. Jonas L svarar.
Jonas R kollar med städarna angående vilket material som behövs samt köper
in detta.
Lasse kollar med hyresvärden angående lysrör i övre trapphus som är trasiga.

§ 11

Genomgång av actionlista

§ 12

Övrigt

§ 13

Nästa möte
2/10 kl. 19

§ 14

Mötet avslutat
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Ordförande förklarade mötet för avslutat

Sekreterare
Jonas Leijon
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