Linköping Judo

Protokoll från styrelsemöte 2012-04-19
Tid:

19 April 2012

Närvarande:

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

§1

Mötets öppnande
Jonas Räntilä förklarade möte för öppnat.

§2

Närvaroräkning
3+1

§3

Nästa möte
Nästa styrelsemöte äger rum söndagen den 27:e Maj kl.18.15

§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.
Inför nästa möte stryks §11 Administrationsansvarig och ersätts med punkten
övrigt.

§6

Föregående mötesprotokoll
Protokollet gicks igenom

§7

Ekonomi
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•

Vid mötets tidpunkt hade klubben 215 betalande medlemmar

•

På PG-69kkr, BG-100kkr. Pengarna kommer att placeras i
korträntekonto

•

Städning kommer att göras Maj ut men vi behöver inte köpa in någon
städning under sommaren.

•

Klubben sponsrar med halva tävlingsavgiften samt ersättning vid
samåkning till DM.

•
§8

§9

Allmän information.
•

Philippe läger 27-29/4. platser finns fortfarande.

•

Linköpings budoklubb är intresserade att diskutera samarbete kring ny
lokal. De blir av med en av sina lokaler redan i år. Förslag att vi bokar
in en träff med dem under sommaren.

•

Under sidan på gång i Linköping kan vi lägga upp kommande
aktiviteter. Eventuellt behövs ett inlogg, Henrik kollar.

•

Jonas R har tränat judo med förskolebarn (4-5) år, detta var mycket
uppskattat.

•

Lasse har haft ett träningstillfälle med idrottsklass 8h på Berzan.

•
•

Sörmlandsträffen 31/3

Kalendarium
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Läger med Philippe 27/4-29/4
Tränarmötet 4/5
Pokaljakten slutet av 6/5
Avlutning minijudo 6/5
DM 27/5
Styrelsemöte 27/5
Högstadiecupen
Sista ordinarie träning 31/5
6/6 Uppvisning, valla + avslutningsfest på kvällen (kl. 18:00)
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§ 10

Träningsansvarig
Lasse
•

Bidrag kan får även för icke medlemmar, Lasse informerar tränarna
om att alltid ta namn och födelsedatum på deltagarna.

•

Vuxna nybörjar har fungerat mindre bra deltagaremässigt denna
termin. Jonas R har som förslag att ändra upplägget så det blir mer
kurslikt.

•

Tiderna för Ungdom nybörjare 17-18 kommer att diksutteras på
tränaremötet 4/5

§ 11

Framtidsansvarig

§ 12

Informationsansvarig
Marie

§ 13

Lokalansvarig
Lasse
•

§ 14

Lysrör och armaturer i klubbrum fungerar inte. Lasse tar eventuellt
hjälp av elektriker att reparera dem.

Genomgång av Actionlista
•

Listan uppdateras och sänds ut

§15

Övrigt

§ 16

Mötet avslutat
Ordförande förklarade mötet för avslutat

Sekreterare
Jonas Leijon
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