Linköping Judo

Protokoll från styrelsemöte 2012-01-19
Tid:

19 januari 2012

Närvarande:

Linn Appelgren, Henrik Carlqvist, Marie Gustavsson, Lars
Karlsson (adjungerad), Jonas Leijon, Mats Berglund, Peter Syvén,
Ingvar Bengtsson

§1

Mötets öppnande
Mats Berglund förklarade möte för öppnat.

§2

Närvaroräkning
7 Närvarande

§3

Nästa möte
Nästa möte (årsmöte) äger rum torsdagen den 29:e Februari kl.20:00

§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
Dagordningen godkändes utan ändringar.

§6

Föregående mötesprotokoll
Protokollet gicks igenom

§7

Ekonomi
•

Intäkter för 2011 är 6000 SEK lägre än för 2010.
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§8

•

Kostnader har ökat med 3000 SEK. Här ingår dock en ökad kostnad
för elräkning i samband med uttorkning efter fuktskadan.

•

Antalet betalande medlemmar har ökat med 6st jämfört med
föregående period. Något färre träningstillfällen gör att de kommunala
och statliga bidragen är lägre.

•

Förslag till budget: +20´ SEK intäkter, Vinst 60´ SEK

•

Avgift är satt för VT 2012, styrelsen föreslår oförändrade
avgiftsnivåer för HT 2012 och VT 2013, avgiften skall vara max 900
kr/termin för vuxna, Barn/Ungdom max 750 kr/termin, minijudo max
500 kr/termin, familjeavgift max 1650 kr/termin.

•

Ingvar kommunicerar med hyresvärden angående åtgärder efter
fuktskadan. Förslaget är 1 månad hyresfritt för obehag samt
ytterliggare några månader för övertagande av risken efter skadan.

Allmän information
•

Verksamhetsmålen från SJF gicks igenom. Bland målen finns bl.a. ett
medlemslyft med 30-35%. Styrelsen ställer sig bakom målen och vi
kopplar målen till våra egna verksamhetsmål. Peter kan framföra
synpunkter på målen på SJF´s årsmöte.

•

Klubben kommer att ta emot beställningar på huvtröjor med logga
och eventuellt namn broderat på. Pris för denna kommer att bli runt
800 SEK kostanden subventioneras till halva priset för tränare och
styrelse. Kostnad samt intäkter för detta läggs in i budget.

•

Marie har blivit kontaktad av Hjulsbroskolan som vill träna på
klubben i samband med friluftsdag. Marie svarar- Ja. Mats håller i
passet

•

§9

Kalendarium
•
•
•
•
•
•
•

29/2 Årsmöte kl. 20:00
4/3 Teknikläger i samband med SÖJF´s årsmöte
Läger med Philippe slutet av Mars
DM
Södra Judo Open nr. 2
Pokaljakten
Högstadiecupen
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§ 10

Träningsansvarig
Lasse

§ 11

§ 12

•

Terminen har startat bra!

•

Vi har annonserat vid tre tillfällen i Corren samt Extra Linköping.
Svårt att veta till vilken grad annonsering bidrar till medlemsantal.

Administrationsansvarig
•

Verksamhetsmålen gicks igenom. De skall uppdatera med ekonomin
till årsmötet. De nya verksamhetsmålen överensstämmer till stor del
med förra årets.

•

Alla årsmötesdokument är klara förutom Balansräkning,
resultaträkning samt budgetförslag vilket Ingvar tar fram i god tid
innan årsmötet. Alla dokumenten skall publiceras senast 1 vecka innan
årsmötet.

Framtidsansvarig
Mats med hjälp av Marie och Lasse.
•

§ 13

Informationsansvarig
Marie

§ 14

•

Pengar kan sökas från idrottslyftet, men det måste spenderas under en
kort period, därmed faller de tidigare förslagen om att utbilda
ungdomsledare. Marie tar fram förslag som syftar på att ta fram PR
material.

•

Marie och Jonas håller föräldrainformation

Lokalansvarig
Lasse
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§ 15

Genomgång av Actionlista
•
•

§ 16

De flesta punkter är väl utförda. Några nya punkter är påförda.
Actionlistan bifogas protokollet och publiceras på hemsidan

Mötet avslutat
Ordförande förklarade mötet för avslutat

Sekreterare
Jonas Leijon
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