Linköping Judo

Protokoll från styrelsemöte 2012-10-25
Tid:

25 oktober 2012

Närvarande:

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

§1

Mötets öppnande
Jonas Räntilä förklarade möte för öppnat.

§2

Närvaroräkning
4+1

§3

Nästa möte
Nästa möte äger rum torsdagen den 29:e november 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
Brazilian jujutsu kommer inte att att hyra in sig i lokalen under höstterminen.
Vi kommer troligtvis att arbeta på parkering vid Skänninge marken nästa år.
Lasse kollar vidare

§7

Ekonomi
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§8

§9

•

Ekonomin beräknas gå jämnt upp under resterande del av året. Detta
är innan de kommunala bidragen har kommit in.

•

Ansökan till topp 100- för elitsatsande klubbar eller bidrag för
uppbyggande av en bred bas. Jonas R och Marie skriver ansökan.

•

Jonas R har tittat på andra lokaler och hyran på dessa.

Allmän information
•

Klubben gjorde ett bra resultat under DM med flertalet guld, silver
och bronsmedaljer både i ungdoms och seniorklasser.

•

Deadline för inlämning av bidrag till klubbtidningen Judokas 16/12

Kalendarium
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ingen träning kl.17 under v.44, Jonas förmedlar till Mats för
publisering på hemsidan
10/11 Pokaljakten 4 i Norrköping
24/11 Södra judo open nr.2
25-25/11 Assisterande klubbtränarutbildning i Norrköping
Södra Judo Open nr. 2
Pokaljakten
Högstadiecupen
2/1 Städ & reparationsdag
7/1 Terminsstart

Träning under juluppehållet följande datum: 17/12, 19/12, 27/12 och 3/1

§ 10

Träningsansvarig
Lasse
•
•

§ 11

DM
•
•

§ 12

Tränareträff 20/11
Intresset för minijudo är mycket stort och fler pass behövs för att klara
behovet

Ljungstedska skolans idrottssal är bokad
Förslag om förläger/tävlingläger innan DM

Informationsansvarig
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•

Henrik har tagit fram förslag för skylthållare och stickers att fästa på
registreringsskylten på bilen. Styrelsen beslutar att beställa 50
skylthållare och 100 stickers.

§ 13

Lokalansvarig

§ 14

Genomgång av actionlista

§ 15

Övrigt
Styrelsen diskuterade angående info via email, betalning online och digital
närvaroregistrering.
Vad gäller för försäkring vid prova på judo och judokalas. Jonas R kollar.

§ 16

Mötet avslutat
Ordförande förklarade mötet för avslutat

Sekreterare
Jonas Leijon
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