Styrelsemöte i Linköping Judo 16/6 19.00
Närvaro: Jonas Räntilä (ordförande), Karin Ahl (kassör), Anna Petersson, Christian Ulman, Malin
Lovang (sekreterare), Lars Karlsson (adjungerad) samt Maria och under punkt Lokal även Petter.
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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 med tilläggen att diskutera SISU, Islandslägret och
uppvisningar under övriga frågor.
Föregående mötesprotokoll.
Mötet hade inget att tillägga angående förra mötets protokoll.
Ekonomi.
 Nu är Swich klart – idag 16/6 är pappren klara. Karin sätter upp lappar på klubben.
 Deklarationspapper har kommit trots att vi är på år två av fem av godkänt
undantag från deklaration. Karin tar kontakt med Skatteverket och vid behov
stöttar Mats Sundin upp.
 Det finns 132 000 på postgirot vilket är bra eftersom vi nu kommer in i en period
utan intäkter där likviditeten kommer att sjunka.
 De beställda klubbjackorna på gång nu. Vi tar hem provkollektion med svarta
pikétröjor (ca 300 kr) som vi kan visa.
 Kick-off 19/8 kl 18.00 hos Lasse för tränare och styrelse. Klubben står för
råvarorna och Lasse lagar buffé.
Arbetsprojekt
Idrott on line
 Det är fortfarande några få medlemmar som är problematiska. Det ska gå att lägga
in även utan personnummer men det tycks som om något krånglar med detta ändå.
 Jonas har lagt upp en grupp på idrott on line och konstaterade då att 70 personer
saknar epostadress av 318. En annan fråga är också hur vi ska göra med gamla
medlemmar som inte är aktiva längre. Behöver vi ha kvar dem. Dessa två frågor
kan lösas genom att gå igenom alla grupper i höst och se 1, att alla är med och har
fullständiga uppgifter och 2, att de som inte ska vara med inte är det. Alla grupper
måste följa upp att de aktiva har rätt uppgifter inlagda i systemet i höst. Hur får vi
instruktörerna utbildade? Det var svag uppslutning på det kurstillfälle som
ordnades innan terminsslut. Kan vi lägga till det som en aktivitet som har hög
uppslutning eller ska vi satsa på att de som kan systemet är på plats första veckan
på terminen och gå igenom systemet med instruktörerna på plats?
 Idag har vi SPCX för bokföring men Fortnox on line är gratis. Har danske bank
något system för automatregistrering? Fortnox tillhandahålls av förbundet vilket
ger dem full insyn i all bokföring för föreningen som är ansluten. Vi bör undersöka
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om automatregistrering är ett alternativ för att minska den stora tidsåtgång som
registreringarna tar.
Lokalen
Enkäten visade på att det finns önskemål om en uppfräschning av lokalerna. Vi beslöt vid
förra mötet att det är lämpligt att starta med ett rum för att vara säkra på att hinna klart
under sommaren och att det rummet skulle bli gemensamhetsutrymmet. Petter fick i
uppdrag att leda arbetet och till dagens datum titta igenom rummet och komma med
förslag.
Petters förslag är att minska det historiska inslaget till förmån för mer nutida bilder. Går
det att samla priserna, eller välja ut några, och kanske kan flaggorna flyttas till exempelvis
trapphuset för att ge en trevlig inramning när man kommer. Ett förslag är också att behålla
det stora skåpet och ta bort det lilla skåpet. VHS och kassettband kanske kan tas bort. Kan
mer fyllas på i glasmontrarna? I underskåpen finns mycket diversesaker vilka ser ut att
vara genomgångna redan. Läskkylen försvinner nu när femmorna försvinner och det ger
mer plats för det är inte aktuellt att ersätta den. Ett förslag är också att byta de blå
sofforna i dojon mot de två sofforna i gemensamhetsrummet.
Det finns färg genom sponsring så att vi kan måla om ifall vi bara tar ned allting. Det finns
frivilliga som erbjudit sig att göra arbetet exempelvis Thomas, Christian och Fredrik.
Lasse är frivillig att sortera igenom alla sakerna som tas ned (och slipper i gengäld övrigt
arbete och målning).
Tidsschema:
Första prioritet är att ta ner från väggarna så att det går att måla. Lasse kan arbeta med
sortering veckan efter midsommar v 26-27 så det vore bra om nedplockningen kan starta
strax innan. Petter stämmer av med de andra frivilliga. Petter har kartonger att lägga
saker i.
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Övriga idéer angående uppfräschning och utrymmen som ligger utanför dagens beslut:
 Jonas vill flytta Kano från kortväggen till ovanför loggan på kortväggen på grund
av att barnen så ofta springer in i tavlan.
 Kopiatorn i tävlingsrummet borde köras till tippen.
 Många extra dräkter. Skall vi inventera dräkterna?
 Tränarfoton på väggen vore trevligt. Är det något som kan ges i uppdrag till de nya
fotografer som vi hoppas rekrytera (se §10 nedan)? Petter kan skriva ut foto.
Övriga frågor
Islandslägret
 Det är idag 10 barn anmälda från Island. Det är fem barn i åldern 13-16 från
klubben som Jonas har besökt. Fyra av dem har brunt bälte och ett har gult. Från
de andra klubbarna på Island kommer ytterligare fem barn som är 9-13 år varav
två är ograderade och de andra har halvgult till halvorange. På Island måste man
vara 11 år för att få gradera. De två barnen som inte har graderat har tränat i två år.
Från vår klubb har 11 barn skrivit upp sig på listan och då fattas det ett par som vi
har muntligt besked att de vill vara med. De isländska barnen har med sig två
tränare, Iura och Einar, och ett av barnen har sina föräldrar med sig.
 Barnet med föräldrar bor med dessa på hotell. Det gör att vi har 9 barn att











inkvartera. De fem barnen som är yngre har inga föräldrar med sig och har
begränsade kunskaper i engelska vilket gör att det vore bra om de kunde bo ihop
med sin tränare hos någon.
Gästdeltagarna flyger till Arlanda och landar på torsdagen. De anländer till
Linköping 16.39 och åker från 17.11 Linköping på söndagen. De får gå till
klubben och vi kör packningen i bil.
Vi har två måltider i klubblokalen. Ett som inledning precis när de kommer och ett
innan de åker på söndagen. Övriga måltider intas på andra platser.
Det vore bra om fredagens aktiviter kunde nås till fots så att barnen kan bo hos
familjer även om familjen inte har semester.
Icke-judo-aktiviteter blir exempelvis Trollegater, Flygvapenmuseet och Gamla
Linköping.
Skillnaderna i bältesgrad på de gästande barnen gör att vi kommer att ha två
grupper på mattan.
Jonas ansvarar för en ramplanering och sedan får ungdomarna hjälpa till och göra
detaljplaneringen.
Om Iura kommer så vill vi gärna att det ordnas en träning för tränarna (han har inte
barnträningar). Under det passet behöver vi ha andra föräldrar som genomför en
icke-träningsaktivitet alternativt kan man lägga sådana pass direkt efter barnens
pass medan barnen duschar.
Finansiering: De svenska deltagarna betalar avgift men de från Island deltar utan
lägeravgift eftersom de har betalt resorna hit. Det vore roligt om vi kunde ge dem
en avskedspåse som innehåller Linköping Judo prylar exempelvis ficklampor med
vår logga eller buffar med loggan.

SISU
 Lasse skickar in LOK-stöden men behöver stöd inför augusti på grund av det nya
systemet. Lasse och Karin gör det i början av augusti tillsammans med Henrik.
 Statliga aktivitetsstöd – det gör Lasse också.
 Vi har en ny SISU-kontakt Ellenor Hjalmarsson.
 För att få söka pengar måste man ha registrerat timmar. Vi kan exempelvis
registrera styrelsemöten, lägerverksamhet med mera – egentligen allt som inte är
riktiga träningar. Detta sker på en egen typ av närvarokort (finns både som papper
och digitalt). Det förs löpande men det görs även halvårsavstämningar. Timmarna
vi registrerar berättigar till ekonomiskt stöd för sådant som inte är fasta
installationer exempelvis dojomattor, reskostnader till Trollegater, matkostnader
för islandslägret mm.
 Om vi snabbt kommer ifatt med årets registreringar kan vi vara igång så att vi får
pengar redan till islandslägret. Malin summerar alla styrelsemöten och årsmöten
och meddelar Karin. Lasse summerar övriga möten och stämmer av det med
Karin.
Uppvisningar
Valla var lyckat. Vid första uppvisningen var vi 23 st och då var inte alla ombytta utan
det kom till fler på mattan senare. Den enda svagheten med 6 juni-uppvisningen är att den
är i början av sommaren och inte i slutet. Det är risk att folk glömmer innan terminen
börjar på hösten. Genom Facebook så får vi kontakt med dem efteråt. Alternativt kan vi

lägga in dem som medlemmar och skicka påminnelser när terminen börjar men det
innebär mer arbete.
Det vore roligt med fotografer vid uppvisningar och läger. Det var några som erbjöd sig
att bli fotografer genom enkäten. Det är dags att göra ett utskick och se om idén om
klubbfotografer kan realiseras.
Klubben kommer även att delta på Idrottens dag den 27/8. Maria föreslår att vi även är
med på Östgötateaterns aktivitet med en cirkus som åker runt i länet. Innan
cirkusföreställningen vill de ha prova på med olika klubbar. Förslaget är att delta 11/9 i
Skäggetorp. Det är bra med uppvisningar när terminen börjar. Genom att prata med
föräldrarna om uppvisningen vid anslagstavlan när barnen går hem från träningen får man
fler att delta.
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Till Östgötateaterns aktivitet bör vi kunna söka integrationspengar från kommunen och
SISU. Anna och Karin bestämmer ett datum och gör ansökningshandlingar.
Nästa styrelsemöte
16/8 kl 20.00
Mötets avslutande
Ordföranden förklarade mötet avslutat.

/Malin Lovang.

