Styrelsemöte i Linköping Judo 16/8 20.00
Närvaro: Jonas Räntilä (ordförande), Karin Ahl (kassör), Anna Petersson, Martin Bruck, Christian
Ulman, Malin Lovang (sekreterare), Lars Karlsson (adjungerad).
§ 1.
§ 2.
§ 3.
§ 4.

§ 5.
§ 6.
§ 7.

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 per
e-post.
Godkännande av dagordningen.
Mötet godkände dagordningen.
Föregående mötesprotokoll.
Mötet hade inget att tillägga angående förra mötets protokoll.
Ekonomi.
LOK
Ansökan om kommunalt och statligt aktivitetsstöd är inlämnat.
Swich
Informationsfoldrar med telefonnumret att ha här på anslagstavlan vore bra. Det finns på
hemsidan och på Facebook. Där informeras även om att det ska stå vad betalningen avser.
Karin skriver ut och lämnar till Lasse för att sätta upp på lämpliga platser.
Butiken
Prislistan i butiken är uppdaterad. Lasse ordnar så att Mats uppdaterar detta på hemsidan.
Vid försäljning skall detta noteras i anteckningar om vad som säljs och om kontant eller
swish. Karin skriver ut ett papper och lämnar till Lasse.

§ 8.

Kalendarium.




Terminsstart nästa vecka.
Uppvisning på Idrottens dag 27/8.
Kick off 28/8.

Lokalbokningar under hösten
 Lokalen bokad 17-18/9 RM läger. Lagtävling i Lindesberg med läger för detta.
 Bokat 17-18/12 avslutningsläger i klubbens regi.
 Kataläger XX/X där externa hyr in sig och vi får betalt för att servera lunch och
hyra av lokalen (inkräktar inte på lördagsgrupperna men på handikappgruppen –
Leif är informerad).
Terminstider
Vecka 44 – vi lägger tränarpussel på vanligt sätt.

Terminsslut 18/12 och sätter igång igen 9/1. Det blir lovträning måndag och onsdag under
lovet.
Arbetsprojekt och information
Idrott on line
Det är mycket viktigt att vi får Idrott on line att fungera med både medlemsregister och
närvarorapportering. Några frågor är särskilt akuta:
Lägga in aktiva - hur matar vi in nya
Vi behöver e-post och telefonnummer till föräldrarna. Tränarna måste få tydliga
instruktioner. Vi behöver även kontaktuppgifter till några av de redan befintliga
medlemmarna. Detta ingår i informationen på Kick off-träffen.
Lägga upp grupper, hur ska vi lägga upp aktiviteter/grupper?
Grupper är lättare att utgå ifrån för att skapa aktiviteterna. Mycket likartade grupper kan
vara utgångspunkten, t ex tävlingsgruppen måndag och onsdag samt Jonas grupper.
Betalningskollen
Hur kollar vi av att alla har betalt. Kassören, bockar av inkomna betalningar mot
registrerade i Idrottonline. Viktigt att alla är inlagda. Övriga måste noteras separat.
Kick off mötet 28/8
Vi måste bjuda in till träffen. Jonas skriver en kallelse. Träffen har två delar. En idrott on
line-del och en samkvämsdel med grillning eller om vädret är dåligt något inomhusbaserat
alternativ. Lasse ordnar med matdelen. En ny grill behövs. Mötet beslutar att Lasse kan
köpa en grill av billigare slag till klubben.
Datorerna
Datorerna fungerar inte längre. Leif går ordnar så att den på kontoret fungerar och lägger
in kabelbaserad uppkoppling. Datorn i träningslokalen och den i klubbrummet är
jättesega. Kan vi lägga ut frågan på Facebook och få hjälp av någon i klubben som kan
fixa datorerna. Christian lägger ut frågan på Facebook. De får kontakta Mats Berglund.
Idrott utan gränser
Vi behöver svara Pernilla Winberg på e-posten att vi vill ha mer information om detta.
Malin svarar.
Idrottens dag 27/8 Stångebro
Det är ett möte i övermorgon som Maria går på. Intresserade ska ha möjlighet att komma
och prova på träna två gånger senare under terminen. Vi inkorporerar detta i den ordinarie
verksamheten.
Höstterminens resor
Alla som är intresserade av resestöd anmäler till Lasse vilka resor de vill åka till senast
sista augusti. Lasse informerar om detta.

Rickard Almlöf
Rickard Almlöf har gjort ett Teknikvideoupplägg som han vill sälja in. Det finns dock
mycket på internet i stort så det är tveksamt att det har ett mervärde som motsvarar
pengarna. Vi avvaktar för närvarande.
Östgötateatern i Ryd 11/9
Maria och Jonas är borta den helgen. Även Lasse är borta då. Kan Thorbjörn ordna med
detta eller Mats? Det är sökt pengar, 20 000 kr, för att göra detta. Lasse frågar Thorbjörn.
Men han behöver även ha kontakt med Karin.
Förtjänsttecken
Jonas kollar hur systemet fungerar.
SISU
Det går att registrera poäng för både öppen föreläsning och grupputbildning. Ansvarig för
Sisu måste utses. Bör vara någon som har nära till aktiviteterna som sker i lokalen.
§ 9.

Lokalen
Lokalen är nystädad och fin efter dagens städdag.

§ 10.

Övriga frågor
Inga övriga frågor.

§ 11.

Nästa styrelsemöte
Söndagen den 4/9 19.45 i judolokalen.

§ 12.

Mötets avslutande
Ordföranden förklarade mötet avslutat.

/Malin Lovang.

Aktionslista 2016-08-16

Vem

Status

Stipendieansökningar lokalen mm
Kontakta kommunen om framtida lokalbehov.
Schemalayout
Kolla grupper i idrott on line
Rutiner för medföljande tränare på tävling
Uppföljning enkäten
Utbildning av tränare i Idrottonline
Lasse ber Jonny leta efter nycklar.
Epost angående sponsring
Att ytterligare någon kan Idrott on line samt fakturering
Status för tränarlicenser undersökning
Tränarstudiebesök
Klubbfotografer
SISU
Gästtränarutbyte
Stipendieansökningar tävlingsverksamheten och ungdomsutbyten
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