Linköping Judo

Styrelsemöte 2012-08-23
Tid:

23 Augusti 2012

Närvarande:

Peter Syvén, Marie Gustavsson, Lars Karlsson, Henric
Carlqvist, Jonas Leijon

§1

Mötets öppnande
Marie väljs till ordförande och öppnar mötet

§2

Närvaroräkning
4+1

§3

Nästa möte
25/10 kl. 19:00
Samt
29/11 kl. 19.00

§4

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

§5

Dagordningens godkännande
§11 Framtidsansvarig byts (tillfälligt?) till DM- frågor

§6

Föregående mötesprotokoll
-Städning skall ha börjat i vecka (v.34) Lasse följer upp att den är påbörjad.
-Möte med jujutsuklubben angående lokalsamarbete har inte ägt rum. Förs till
Action listan
-Brazilian ju-jutsu utövar har hyrt lokalen under sommaren. Detta upplevs ha
fungerat bra.

§7

Ekonomi
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52 000:- som är låsta på 3 månaders ränta tom början av september. 50 000 är
låsta på tre månader som löper ut i november.
Klubbtröjorna är snart färdiga för leverans.
Brazilian Jujutsu är intresserade av att träna i våra lokaler även i höst.
Styrelsen är överrens om att kostnaden bör vara 300:- per tillfälle (kväll och
helg) 2-3 ggr/ vecka. Dagtid för dojon nyttjas i samma omfattning som antalet
betalade pass.
Klubben har eventuellt möjlighet att sköta en parkering på Skänninge marken
nästa år. Henric tar reda på mer om detta.
30 000:- statliga bidrag har inkommit. Kommunala bidrag ännu ej klara.

§8

Allmän information.
Årsrapporten till Svenska judoförbundet är inskickad.
Lasse är bortrest 25/9-11/10
Peter skickar in ansökning till föreningsalliansen
Uppvisningen på nationaldagen samt middag på kvällen var båda väldigt
lyckade!

§9

Kalendarium
10/9 - Föräldrainfo
15/9 – Eskilstunacupen
22-23/9 - (RM läger)
13/10 – Södra Judo Open
20/10 – DM
16/12 – Sista träningen för höstterminen

§ 10

Träningsansvarig
Träningarna är igång
Vuxna nybörjare var 4st men blir förhoppningsvis några till.

§ 11

(Framtidsansvarig) DM
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Datum satt till 19/5 2013 (söndag)
Lokalen bokas från lördag kväll

§ 12

Informationsansvarig
Lasse ordnar med annons till Corren och eventuellt extra Linköping. Maxpris
5000:Alla som vill gör förslag till reklam/stickers till nästa möte.

§ 13

Lokalansvarig
Tyvärr dålig uppslutning på städdagen under sommaren. Viss fix återstår att
göra i lokalen exempelvis armaturer i klubbrum och målning av dörrar till
WC. Lasse listar vad som finns att göra.

§ 14

Genomgång av Actionlista
Jonas Uppdaterar actionlistan efter mötet

§15

Övrigt
Sport jutsu vill låna judoklubbens mattor (de i container) Det är OK. Vi
brukar ta 5:-/ matta och dag.

§ 16

Mötet avslutat
Mötet avslutades

Sekreterare
Jonas Leijon
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