Styrelsemöte i Linköping Judo 22 maj 2016 18.30
Närvaro: Jonas Räntilä (ordförande), Martin Bruck, Karin Ahl, Anna Petersson, Christian Ulman,
Malin Lovang (sekreterare), Lars Karlsson (adjungerad)
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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.
Godkännande av dagordningen.
Dagordningen godkändes.
Föregående mötesprotokoll.
Mötet hade inget att tillägga angående förra mötets protokoll.
Ekonomi.
 Resultatrapporten kommer på tisdag och även medlemsantalet. Vi vill vara över
200 betalande per termin vilket blir ca 300 på årsbasis.
 Det finns tillräckligt med pengar på kontot för sommaren.
 Vårlägret gjorde ett överskott på ca 5000 kr.
 Decemberlägret skall kosta 300 kr för deltagarna.
 Ledararvode vid lägerverksamhet. På grund av att decemberlägret för barn inte
längre skall finansieras av SÖJF, som istället satsar på lägerverksamhet för äldre
barn, uppkommer frågan om arvodering av lägerledare. Styrelsen beslutar att
huvudansvarig för helgläger har möjlighet att ta ut av överskottet från lägret,
upp till 2000 kr om överskottet så tillåter. Det ekonomiska resultatet av lägret
får inte bli negativt på grund av arvoderingen.
Kalendarium
 Sista träningen är den 29/5, det är aviserat på hemsidan.
 Sommarträning måndag och onsdag. Barnträning tre första onsdagar i juni kl 1819, d v s före den andra sommarträningen. På samma sätt blir det barnträning även
de tre första onsdagarna i augusti.
 Norrköping har läger 4-5/6.
 Norrköping har barntävling den 5/6.
 Nationaldagsfirande uppvisning 6/6.
 Sommaravslutningsfest 11/6.
 Södertälje har barntävling den 11/6.
 Islandsläger 11-14/8.
 Städdag tisdag 16/8.
 Start ordinarie träning 22/8.
Allmänna resultat, information och förslag.
Resultat
Ola Berglund tog brons i budo nord och Sebastian Hellqvist silver i herrar -73 på

trollträffen.
Förslag och arbetsprojekt:
Islandslägret
Det är lite oklart med hur många som vill komma från Island. Ungdomarna i vår klubb
skall involveras i planeringen. Det behöver komma igång ganska snart innan de åker på
semestrar mm.
Sverige kataläger
Julia Hamilton 24-25 september bara katame. Lokalhyra får vi. Mat skall vi servera mot
betalning. Lör 12.00 till sönd kl 13.00. Jonas gör en avstämning.
Sommaravslutningsfesten
Behov av femkampsarrangemang. Lasse kan nog ordna något. Lotteri har Anna. Om det
inte dyker upp några sponsorpriser så får vi köpa godis eller liknande. Tipspromenad.
Stipendieansökningar tävlingsverksamheten och ungdomsutbyten
Vi avvaktar tills idrott on line är igång.
Swish
Funkar nu. Info skall ut.
Aktivera modul på Idrott online-hemsidan
Klart, kommer den 18/6.
Tränarutbyte
Återupptas i höst. Om det blir för svag uppslutning från Island på lägret kanske vi bjuder
in någon intressant tränare.
Enkäten – lokalen
I enkäten framkom att nöjdheten var mycket hög för träningen och tränarna. Det var några
synpunkter på lokalen. Tidigare har vi avvaktat på grund av osäkerheten kring om vi kan
vara kvar i huset i framtiden. Men, eftersom det ständigt skjuts på framtiden är det rimligt
att göra mindre insatser. Det är viktigt att gå ut i lagom takt och slutföra förändringar. Det
är rimligt att ta ett rum i taget. Själva klubbrummet kan behöva en översyn. Eventuellt
finns sponsring med målarfärg genom en kontakt Jonas har. Det är viktigt att arbetet
kommer igång snabbt så att det är klart då höstterminen startar. Projektorköp borde ingå i
det här arbetet. Petter talar med Christian och Thomas och gör ett förslag. De föredrar sitt
förslag för styrelsen och Lasse. Styrelsen blir beslutsfattande.
Att ytterligare någon kan Idrott on line samt fakturering
Registrera grupper är på gång och det kommer att vara i ordning till nästa termin.
Status för tränarlicenser undersökning
Vi gör en inventering i höst och ordnar en lista.
Tränarstudiebesök
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Jonas och Maria var på läger på Södra.
Lokalen
 Städning maj ut sedan uppehåll. Start igen inför höstterminen.
 Projektor lånades på lägret och visade film på väggen under lägret i helgen och det
fungerade jättebra. Det är intressant att införskaffa en sådan om ekonomin tillåter i
höst. Högtalare behöver vi också titta på.
 Se punkt ovan om enkät och klubbrum.
Genomgång av aktionslistan
Se aktionslistan nedan.
Övrigt.
Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte blir 16/6 kl 19.00 i judolokalen. På dagordning är endast Idrott on line
och eventuellt lokalrenovering under sommaren.
Mötets avslutande
Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Aktionslista 2016-05-22

Vem

Status

Lägerkommitte för utbyteslägret
Stipendieansökningar lokalen
Kontakta kommunen om framtida lokalbehov.
Schemalayout
Kolla grupper i idrott on line
Rutiner för medföljande tränare på tävling
Ungdomsutbyte Island - lägerkommitte
Uppföljning enkäten
utbildning av tränare i Idrottonline
Lasse ber Jonny leta efter nycklar.
Sommarfest
Epost angående sponsring
Att ytterligare någon kan Idrott on line samt fakturering
Status för tränarlicenser undersökning
Tränarstudiebesök
Graderingssystem - filmer på hemsidan
Swish
Aktivera modul på Idrott onlin-hemsidan
Gästtränarutbyte
Stipendieansökningar tävlingsverksamheten och ungdomsutbyten

Jonas
Anna

Pågår och startas
Pågående

Anna o Jonas

Pågående

Anna/Jonas
Christian
Christian
Jonas
Jonas/Anna
Karin

Pågående
Pågående
Pågående
Pågående
Pågående
Pågående

Lasse

Pågående

Styrelsen

Pågående

Styrelsen

Pågående

Styrelsen
Styrelsen
Styrelsen
Jonas?/Alberth?
Karin
Karin

Pågående
Pågående
Pågående
Klar
Klar
Klar

Jonas

I höst

Karin

Bordlägges tillfälligt

/Malin Lovang.

