Linköping Judo

Protokoll från styrelsemöte 2012-03-11
Tid:

11 Mars 2012

Närvarande:

Henrik Carlqvist, Marie Gustavsson, Lars Karlsson (adjungerad),
Jonas Leijon, Peter Syvén, Ingvar Bengtsson, Jonas Räntilä

§1

Mötets öppnande
Jonas Räntilä förklarade möte för öppnat.
Marie fortsatte möte kl.16:00 då Jonas var tvungen att avvika

§2

Närvaroräkning
7 Närvarande

§3

Nästa möte
Nästa möte (Spån/idémöte) äger rum torsdagen den 29:e Mars kl.19-21
Styrelsemöte torsdagen den 19:e April 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
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§8

§9

•

Vi har erhållit 10 kkr i bidrag från SJF/idrottslyftet. Vi ansökte om 50
kkr för marknadsföring genom bl.a. reklam samt prova på tillfällen.

•

Klubben har fortsatt en mycket bra likviditet

•

Vid mötets tidpunkt hade klubben nästan 200 betalande medelmmar

•

Klubben har för avsikt att bjuda in sponsorerna till någon form av
aktivitet.

Allmän information.
•

Styrelsen beslutar att beställa huvtröjor till en kostnad av ca. 800
kr/st. Tröjorna har broderad logga och broderat namn (valfritt)

•

Peter informerade om SJF´s årsmöte där 44/152 klubbar var
representerade. Ett intressant inslag var när grundaren av Södra
Sandby judoklubb visade på hur han på två år gått från inga till 240
medlemmar.

•

SJF har tagit fram en informationsfolder som alla klubbar kan beställa
(5 kr/st)

•

Lasse deltog på SÖJF´s årsmöte där hälften av distriktets klubbar
närvarade.

Kalendarium
•
•
•
•
•
•
•
•

§ 10

LIF årsmöte 22/3
Idémöte 29/3
Sörmlandsträffen 31/3
Styrelsemöte 19/4
Läger med Philippe 31/4-1/5
Pokaljakten slutet av Maj
DM 27/5
Högstadiecupen

Träningsansvarig
Lasse

§ 11

Administrationsansvarig

2/3

•

§ 12

Stadgarna ses under sommaren

Framtidsansvarig
Mats med hjälp av Marie och Lasse.
•

§ 13

Informationsansvarig
Marie

§ 14

•

Vad gäller för publicering/taggning av bilder på Facebook.
Ambitionen är att lägga upp mer material där så att sidan blir
välbesökt och kan fungera som informationskälla/ frågeforum.
Observera dock att alla inte vill visas upp där.

•

Tre punkter skall diskuteras kring den 29:e Mars:
1. Rekrytering av nya medlemmar
2. Lokal
3. Användning av bidrag från SJF

Lokalansvarig
Lasse

§ 15

Genomgång av Actionlista
•

§ 16

Listan uppdateras och sänds ut

Mötet avslutat
Ordförande förklarade mötet för avslutat

Sekreterare
Jonas Leijon
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