
 

   
 

Styrelsemöte i Linköping Judo 4/9 19.45 
Närvaro: Jonas Räntilä (ordförande), Karin Ahl (kassör), Martin Bruck, 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 per 

e-post. 

§ 5. Godkännande av dagordningen. 

Mötet godkände dagordningen. 

§ 6. Föregående mötesprotokoll. 

Mötet hade inget att tillägga angående förra mötets protokoll. 

§ 7. Ekonomi. 

Terminsbetalningar: Karin gör en genomgång och tittar igenom vilka som har betalat 

hittills så att vi får en lista som kan stämmas av mot närvarorapporteringen. 

 

Karin kollar med Christian om hur han har lagt upp listorna och ser ifall det går att skicka 

ut information eller fakturor per epost till de som redan finns i systemet. 

 

Karin, Lasse, Christian och Henrik träffas och ser över betalningar mm. 

 

Söka pengar från idrottslyftet – för uppvisningen på idrottens dag. 

 

§ 8. Kalendarium. 

 

 Graderingsträning till grönt den 2/10 för Lasse. 

 Pokaljakten 3 är 25/9. 

 Tävlingar som vi ska trycka på är Distriktsmästerskapet Norrköping, Södra judo 

open, Sydcup och VeteranSM i Staffanstorp.  

 Inbjudan till läger för tjejer över 10 år att komma till en klubb på Åland den 23-

25/9. Karin skickar ut information till medlemmar i rätt kategori. 

 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 

Vi behöver personnummer, epostadress och telefonnummer.  

För större flexibilitet för instruktörerna så lägger vi lappar där de aktiva kan fylla i sina 

uppgifter och lämna till instruktörerna. Sedan följer vi upp och någon av oss hjälper till att 

mata in informationen. 

 

För att få mer hjälp av de aktiva och deras föräldrar så sätter vi upp lappar på 

anslagstavlan med de uppgifter vi har samt en information med en önskan om att alla 

kontrollerar att de finns med och att uppgifterna stämmer. Karin e-postar listor och lappar 

till Martin och Lasse och de sätter upp dem i lokalen. 

 

Närvaroregistreringen: ett femtontal pass är inte registrerade för förra veckan. Ofta är det 

samma som inte har deltagarna inlagda i systemet för då blir det svårt.  

 

Instruktörsutbildning i Lindesberg 

Lindesberg – instruktörsutbildning ungdomsträning var jättebra.  

 

§ 9. Lokalen 

Inget att ta upp angående lokalen idag. 

 

§ 10. Övriga frågor 

Inga övriga frågor. 

 

§ 11. Nästa styrelsemöte 

Söndagen den 16/10 19.45 i judolokalen 

 

§ 12. Mötets avslutande  
Ordföranden förklarade mötet avslutat. 

Aktionslistan gicks inte igenom på dagens möte utan kvarstår oförändrad. 
/Malin Lovang. 

 

Aktionslista 2016-08-16 Vem Status

Stipendieansökningar lokalen mm Anna/Karin Pågående

Kontakta kommunen om framtida lokalbehov. Anna o Jonas Pågående

Schemalayout Anna/Jonas Pågående

Kolla grupper i idrott on line Christian Pågående

Rutiner för medföljande tränare på tävling Christian Pågående

Uppföljning enkäten Jonas/Anna Pågående

Utbildning av tränare i Idrottonline Karin Pågående

Lasse ber Jonny leta efter nycklar. Lasse Pågående

Epost angående sponsring Styrelsen Pågående

Att ytterligare någon kan Idrott on line samt fakturering Styrelsen Pågående

Status för tränarlicenser undersökning Styrelsen Pågående

Tränarstudiebesök Styrelsen Pågående

Klubbfotografer Styrelsen Pågående

SISU Styrelsen Pågående

Gästtränarutbyte Jonas I höst

Stipendieansökningar tävlingsverksamheten och ungdomsutbyten Karin Bordlägges tillfälligt


