
 

   
 

Styrelsemöte i Linköping Judo 20160214 
Närvaro: Jonas Räntilä (ordförande), Henrik Carlqvist (vice ordförande), Mats Sundin (kassör), 

Malin Lovang (sekreterare), Lars Karlsson (adjungerad) 

§ 1. Mötets öppnande. 

Jonas Räntilä förklarade mötet öppnat. 

§ 2. Närvarande. 

Se ovan. 

§ 3. Mötets behöriga utlysande. 

Mötet konstaterade att styrelsemötet blivit korrekt utlyst. 

§ 4. Justering av mötesprotokollet. 

Närvarande styrelsemedlemmar justerar protokollet efter att sekreteraren skickat ut det. 

Efter ytterligare en vecka publiceras protokollet på hemsidan. 

§ 5. Godkännande av dagordningen. 

Dagordningen godkändes. 

§ 6. Föregående mötesprotokoll. 

Inget att tillägga. 

§ 7. Ekonomi. 

Inget att tillägga för dagen. 

§ 8. Allmänna resultat, information och förslag. 

Resultat 

Klubben har deltagit i Södra Judo Open, och i SM kadetter, juniorer och U21 i Borås samt 

Adidas cup Borås med flera medaljer. 

 

Förslag och arbetsprojekt: 

 

Idrott on line 

Det är nu bråttom att få ordning på våra medlemslistor i Idrott on line eftersom sista 

datumet är 28/2 och listorna där kan komma att ligga till grund för medlemsavgifterna till 

förbundet. Tyvärr har vi svårt att hinna detta då övergången till Idrott on line var hastig 

och inte hann förberedas. Bland annat saknas de behörigheter som Christian Ulman 

behöver för att kunna arbeta i systemet. Styrelsen beslutar härmed att ge Christian 

Ulman alla typer av befogenheter och behörigheter i Idrott on Line som han behöver 

för att sköta arbetet. 

 

Jonas har tagit kontakt med Östergötlands idrottsförbund som kommer att ha en 

genomgång med oss så snart som möjligt men det blir ändå för svårt att hinna innan 28/2.  

 

 Jonas ska försöka boka ett möte med Östergötlands Idrottsförbund för en 

genomgång av Idrott on line i v 9. 

 Mats ringer förbundets kansli och ber om anstånd. 

 

Ungdomslägerutbyte – internationella och nationella uppslag 

Judolid Armans från Island vill komma hit på läger. Jonas har varit på träningsbesök hos 

dem. Det framkom då att anser att de blir tävlingsinriktade för tidigt och är därför 

intresserade av att utveckla sin barnverksamhet. 



 

   
 

 

Förslaget är att ha ett läger torsdag till söndag i augusti 4-7 alternativt helgen efter. De 

kommer med barn i åldrarna 10-15 år. Det skall vara relativt stort fokus på det sociala. 

Förslaget är ett upplägg med ett träningspass per dag och sedan sociala aktiviteter som till 

exempel Trollegater, Lazerdome, ta med mattor och ha lite judo i trädgårdsföreningen 

mm.  Jonas leder träningar här och på dem visar han hur vi lägger upp barnträningar trots 

att deltagarna från Island är något äldre än den primära barnmålgruppen för 

tränarutvecklingsutbytet. Förhoppningen är att vi även hittar tid dessemellan då tränarna 

kan ha ett bra erfarenhetsutbyte. 

 

Boende hoppas vi kan fungera med boende i familjer här, två gästande barn per familj. 

Om vi klarar familjeboendet klarar vi även av mycket av det övriga praktiska med 

måltider och liknande. Det kan vara aktuellt att klubben får stötta upp familjerna med 

minibussar. 

 

Det bör vara intressant att söka fondmedel för kulturutbyte – Anna tittar på det. Vi bör 

ändå budgetera för kostnader på15 000 kr. 

 

Vårläger 

Frågan är om vi ska vi ha vårt vanliga vårläger eller ej med tanke på att vi har 

ungdomslägret. Vi får undersöka om det finns tillräckligt med funktionärer för att kunna 

genomföra båda. Annars hoppar vi över vårlägret i år. 

 

Representant för klubben på SJFs årsmöte 

Lördagen den 5/3 i Göteborg är mötet. Tyvärr har vi inte någon som har möjlighet att 

närvara. Jonas undersöker om Norrköpings Judo kan representera oss. 

§ 9. Kalendarium  

 Ingen träning kl 17-18, mån-tors i v 8, alla är välkomna kl 18. Ingen barnträning 

17-18 sön v 7, vuxengruppen tar den tiden. Sön v 8 är det träning som vanligt. 

§ 10. Lokalen 

 Städning. Vi behöver hitta en ny städare. Vi annonserar på hemsidan och på 

Facebook. Mats pratar med Mats om annonsering. 

§ 11. Genomgång av aktionslistan 

Mötet beslutade att avvakta med aktionslistan till nästa möte. 

§ 12. Övrigt.  

Inga övriga frågor 14/2-16. 

§ 13. Nästa styrelsemöte 

Nästa möte blir söndagen 6 mars i judolokalen direkt efter årsmötet. 

§ 14. Mötets avslutande  
Ordföranden förklarade mötet avslutat. 

 

/Malin Lovang. 


