Linköping Judo

Protokoll från styrelsemöte 2012-11-29

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

Närvarande:

§1

Mötets öppnande
Marie Gustavsson förklarade möte för öppnat.

§2

Närvaroräkning
3 + 1 (ej beslutsmässigt)

§3

Nästa möte
Nästa möte äger rum torsdagen den 17:e alternativt 24:e november kl.19:00,
Marie skickar ut förfrågan om vilken tid som passar bäst.

§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

§7

Ekonomi
•

Ansökan till topp 100- för elitsatsande klubbar eller bidrag för
uppbyggande av en bred bas. Jonas R och Marie skriver ansökan. Vi
kommer mottaga ett pris på galan, oklart hur mycket. Lasse har 2
biljetter.

•

I nuläget har klubben 210 betalande medlemmar
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§8

§9

Allmän information
•

Deadline för inlämning av bidrag till klubbtidningen Judokas 16/12

•

Lasse ansvar för att annons kommer ut

Kalendarium
•
•
•
•
•
•

19/12 Julgrötsfest 20:30
2/1 Städ & reparationsdag
5-6/1 Träningsläger i Norrköping
7/1 Terminsstart
26-27/1 Assisterande klubbtränarutbildning i Norrköping
28/2 Årsmöte kl. 20:00

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

§ 10

Träningsansvarig
Lasse
•
•

§ 11

Minijudo tillkommer ett tillfälle på onsdagar, detta pass för barn 4-8
år
Schema kommer snart läggas upp på hemsidan

DM
•

Förslag om förläger/tävlingläger innan DM.

§ 12

Informationsansvarig
• Henrik har tagit fram förslag för skylthållare och stickers att fästa på
registreringsskylten på bilen. Styrelsen beslutar att beställa 50
skylthållare och 100 stickers. Sticker och skylthållare kommer att
säljas till självkostnadspris i klubbshopen, 20:- för reklamlist och 20:+ 20:- för reklamlist inklusive skylthållare.

§ 13

Lokalansvarig
•

Marie bokar möte med ungdomarna som städar för att stämma av läget
inför nästa termin.
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§ 14

Genomgång av actionlista
Listan gicks igenom

§ 15

Övrigt
Texten på klubbtröjor justeras inför nästa beställning
Dokument till årsmötet tas fram så de kan gås igenom under nästa
styrelsemöte.

§ 16

Mötet avslutat
Ordförande förklarade mötet för avslutat

Sekreterare
Jonas Leijon
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