Linköping Judo

Protokoll från styrelsemöte 2012-05-27
Tid:

27 Maj 2012

Närvarande:

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

§1

Mötets öppnande
Jonas Räntilä förklarade möte för öppnat.

§2

Närvaroräkning
5+1

§3

Nästa möte
Nästa styrelsemöte äger rum söndagen den 23:e Augusti 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
Dagordningen godkändes utan ändringar.

§6

Föregående mötesprotokoll
Protokollet gicks igenom.
•

Styrelsen beslutar att byta/laga armaturerna i klubbrummet enligt förra
protokollet. Lasse ansvarar för detta.

•

Städ kommer inte behövas under sommaren utan startas påbörjas igen
v.34. Linn kontaktar Camilla och Malcoln angående detta.
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•

§7

§8

Lasse och Jonas R bokar möte med Jujutsu klubben, angående
eventuellt samarbete i lokalfrågan, under sommaren.

Ekonomi
•

Klubben har under VT12 haft ca 230 betalande medlemmar

•

På PG-66kkr, BG-100kkr. Detta är något mindre än vid förra mötet
detta beror bl.a på inköp i samband med terminsavslutningar.

•

Eventuellt görs en halvårsavstämning mot budget under sommaren.

•

Marie har tagit fram ett förslag på återrapportering/redovisning till
Idrottslyftet. Förslaget godkändes efter ett par mindre justeringar.

•

Beslutades att Jonas R får handla in en ny
Förstärkare/stereoanläggning till en rimlig kostnad.

Allmän information.
•

Avslutningsfester har hållits för minijudo och ungdomsgrupper. Båda
var mycket lyckade med stort deltagande. Marie redovisade resultatet
av ett ”klotterplank”. Klubben och ledarna fick mycket positiv
feedback samt diverse synpunkter och önskemål. Några av dessa är:
-

Fler läger/övernattningar
”träningstävlingar”
Många olika åsikter om uppvärming.

•

Jonas och Jonas spånar vidare kring layouten på hemsidan och hur vi
vill använda denna i framtiden.

•

Vid mötet diskuterades ur ett framtida samarbete med andra
kampsorter skulle kunna se ut i framtiden. I ett par städer t.ex Gävle
och Borlänge finns enligt Lasse väl fungerande kampsortens hus.

•

Lasse vidarebefordrar information om Bingoalliansesn årsmöte till
Henrik och Peter, Henrik kontaktar Peter om detta.

•

Vi kommer att arrangera DM 2013. Beslutades att det blir söndagen
den 13:e Maj. Lasse bokar lokalerna 17-21 på Lördagen och hela
söndagen.

•

Jonas R pratar med Kristina angående klubbtidningen.
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§9

Kalendarium
•
•
•
•
•
•
•

§ 10

Sista ordinarie träning 31/5
6/6 Uppvisning, valla + avslutningsfest på kvällen (kl. 18:00)
Anmälningslistor till både uppvisning och fest finns uppsatta.
Sommarträning måndag/onsdag kl. 19-20 för alla. Barnträningar 18-19
den 13, 20 och 27:e juni
Utskick klubbtidningen ordnas den 9/8 kl. 18:00
Städdag den 16:e augusti kl. 17-21
Terminsstart 20:e augusti

Träningsansvarig
Lasse

§ 11

Framtidsansvarig

§ 12

Informationsansvarig
Marie

§ 13

Lokalansvarig
Lasse
•

§ 14

Styrelsen beslutar at hyra ut klubblokalen till Brazilian ju-jutsu
utövare under sommaren. Tisdag/torsdag kväll samt onsdag
eftermiddag mot ersättning. Mats Berglund kommer att vara deras
kontaktperson under sommaren. (sista noteringen tillagd efter mötets
avlutande)

Genomgång av Actionlista
•

Listan uppdateras och sänds ut
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§15

Övrigt

§ 16

Mötet avslutat
Ordförande förklarade mötet för avslutat

Sekreterare
Jonas Leijon
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