Styrelsemöte i Linköping Judo 20160110
Närvaro: Jonas Räntilä (ordförande), Henrik Carlqvist (vice ordförande), Mats Sundin (kassör),
Anna Petersson, Ferenc Tasnadi, Malin Lovang (sekreterare), Christian Ulman, Lars Karlsson
(adjungerad)
§ 1.
§ 2.
§ 3.
§ 4.

§ 5.
§ 6.
§ 7.

§ 8.

Mötets öppnande.
Jonas Räntilä förklarade mötet öppnat.
Närvarande.
Se ovan.
Mötets behöriga utlysande.
Mötet konstaterade att styrelsemötet blivit korrekt utlyst.
Justering av mötesprotokollet.
Närvarande styrelsemedlemmar justerar protokollet efter att sekreteraren skickat ut det.
Efter ytterligare en vecka publiceras protokollet på hemsidan.
Godkännande av dagordningen.
Dagordningen godkändes.
Föregående mötesprotokoll.
Inget att tillägga.
Ekonomi.
 Resultatrapporten: Vi har gjort överskott även i år. Nu sannolikt något högre än
2014, definitiva siffror ser vi på nästa möte. Vi arbetar fortfarande för att bygga
upp en buffert inför eventuell flytt och nya mattor.
 Sportadmin är uppsagt.
Årsmötet
Årsmötet: 6 mars kl. 19.45 i judolokalen.
Kallelse: Anslag på anslagstavlan och på hemsidan.
 Dokumentation ska finnas framme en eller två veckor innan.
 Resultatrapport, balansberäkning och budget tar Mats fram till styrelsemötet
söndagen den 14 februari.
Allmänna resultat, information och förslag.
Information
Idrott on line
Nu sker övergången från Sportadmin till Idrott on line. Namnlistorna är inlagda men alla
nya listor måste uppdateras med telefonnummer och e-postadesser.
Måste informera/utbilda på tränarmöte.
Förslag och arbetsprojekt:
Graderingsinformation på hemsidan
Utöver graderingsfilmerna ska de nya dräktreglerna läggas upp.
Ungdomssektion
Förutsättningarna är undersökta och de finns, nu är frågan hur vi går vidare.
Ungdomslägerutbyte – internationella och nationella uppslag
Just nu är samarbetet med Paris inte riktigit lika intressant och alternativet att åka till
Ungern intressantare. Ferenc undersöker vilken typ av läger är det som de ordnar och

efter det kan vi ta ställning till om det är intressant för oss.
Ett nationellt alternativ är ett enklare utbyte med exempelvis Göteborg. Vi kan åka ner och
träna en dag, sova över och sedan gå på Liseberg dag två. Ett liknande uppslag kan göras
med någon av Stockholmsklubbarna.
Ett internationellt utbytesuppslag är att bjuda hit från Färöarna.
Enkäten
Resultatbearbetning ska påbörjas. Träningstider har förändrats efter önskemålen som
framkom i svaren. Jonas lägger upp en sammanställning på hemsidan.
Tacofredag
Ferenc sätter upp en intresseförfrågan på anslagstavlan för att bestämma datum. Planen är
träning först och sedan taco.
Status för tränarlicenser
För att gradera barnen måste man ha instruktörslicens, ny information är på väg. Det
kommer att vara en övergångsperiod på ett halvår. Lasse undersöker frågan ytterligare till
nästa möte så att vi kan bedöma om det krävs att pengar budgeteras för detta.
Gästtränarutbyte
Micke Öberg har varit här.
§ 9.

§ 10.

Kalendarium
 Uppstartsläger Norrköping 23-24/1.
 Riksrandori Lindesberg 30-31/1
 6-7/2 instruktörsläger för jujutsu.
 6/2 Södra Judo Open. Sydcup i Helsingborg.
 13/2 SM kadetter, juniorer och U21, Borås
 14/2 Adidas cup Borås
 Årsmöte 6 mars 19.45 i judolokalen.
Lokalen
 En matta är trasig och har lagats med tejp. Det sätter fokus på att byta det övre
lagret av mattor. Anna och Jonas gör stipendieansökningar för ekonomiskt stöd
utifrån den lista över tänkbara stipendier som Anna redan tagit fram.


§ 11.
§ 12.
§ 13.
§ 14.

Bredbandet är igång. Lösenord sitter på anslagstavlan. 399 plus moms i två år
bundet sedan tre månaders uppsägningstid.
Genomgång av aktionslistan
Aktionslistan uppdaterades, se nedan.
Övrigt.
Inga övriga frågor 10/1.
Nästa styrelsemöte
Söndagen 14 feb 19.30 i judolokalen.
Mötets avslutande
Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Aktionslista 2016-01-10

Vem

Status

Stipendieansökningar
Kontakta kommunen om framtida lokalbehov.
Schemalayout
Fakturor för graderingen
Tacofredagar
Ungdomsutbyte Ungern
Avstämning med valberedningen
Gästtränarutbyte
Ungdomsutbyte Frankrike
Enkätarbete
Graderingssystem - filmer på hemsidan
Lasse ber Jonny leta efter nycklar.
Epost angående sponsring
Att ytterligare någon kan Idrott on line
Status för tränarlicenser undersökning
Tränarstudiebesök
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Anna o Jonas
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Jonas
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Att ytterligare någon kan respektive faktureringssystem

Undersöka förutsättningarna för en ungdomssektion
Bredbandsuppkoppling
Projektor+eventuell duk undersökning
/Malin Lovang.
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