
 

   
 

Styrelsemöte i Linköping Judo 16/10 19.45 
Närvaro: Jonas Räntilä (ordförande), Martin Bruck, Anna Petersson, Christian Ulman, 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. 

Rapport: Idag har vi närmre 200 betalande för höstterminen. Pengar på kontot finns så det 

räcker för de utgifter som är aktuella framåt. 

 

Övriga ekonomifrågor: 

 Idrottslyftet: Det är dags att söka pengar från idrottslyftet och Jonas och 

Christian gör det denna vecka. Pengar skall sökas för: uppvisningen på idrottens 

dag, riksfortbildningen, Jonas katautbildning och Alberths katautbildning. 

 

 Jonas skickar in klubbens ansökan till Topp-100 i veckan. 

 

 Det skall sändas en faktura till Svenska Judoförbundet på lokalhyra 2000 kr plus 

1250 kr för fika/mat. Jonas kommunicerar detta till Karin. 

 

 För Abbas och Fardin måste fakturor för medlemsavgift och träningsavgift gå till 

deras respektive gode män. Abbas gode man finns i registret på idrott on line. 

 

 Christian sammanställer en lista över alla som deltagit i tävlingar så att vi får ett 

underlag för fakturering och kommunicerar det med Karin. 

 

 Det vore intressant med en tunn tjockmatta. Den tjocka ger inte riktiga kast. 

Förvaringen är ett problem; upphängning och var att hänga. Kostnaden är ca 7500 

kr. Vi löser förvaringen först så tar vi beslut om köp sedan. 

 

§ 8. Kalendarium. 

Hösten: 

22/10 Södertäljecupen och Kataträning. 

22/10 National cup i Halmstad. 

5-6/11 Addidas Judo Challenge i Borås. 



 

   
 

12/11 Sydcup och VeteranSM i Staffanstorp. 

20/11 Pokaljakten och DM Norrköping. 

27/11 Breddläger och planeringsmöte i Trosa. 

10-11/12 SÖJF ordnar läger för U15 och U18. 

17-18/12 Läger för U13 och nedåt i vår regi med Lasse som arrangör. 

  

Våren och sommaren 

Inbjudna till Islandsläger 10-13/8 (skolterminen börjar den 17/8). Jonas undersöker vilka 

aktiviteter de planerar utöver judon så att de familjer som väljer att åka dit och stanna 

längre kan planera för kompletterande aktiviteter. 

 

Jonas och Maria undersöker om det går att åka på läger/kurs till Philippe i Paris. Inga 

ensamma barn kan följa med om de inte är i övre tonåren. Kan första helgen i påsklovet 

fungera – Jonas undersöker. 

 

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 

Kontaktuppgifter: 

Arbetet med att uppdatera medlemsregistret och lägga in nya medlemmar fortsätter. Karin 

och Henrik arbetar med detta fortlöpande. Även Christian lägger in en del uppgifter. Ett 

problem är att det ofta är svårt att läsa handstilen på de handskrivna lapparna med 

uppgifter. Det gör arbetet svårt och tidsödande. Det vore en stor hjälp om vi fick upp en 

länk på hemsidan som man kan klicka på och sedan lägga in sina uppgifter. Det går att 

aktivera en sådan funktion i Idrott on line. Jonas ordnar uppstart av modulen i Idrott on 

line och en länk på hemsidan. Som komplement kan man använda gröna lådan till de 

handskrivna lapparna som ändå kan komma att trilla in. 

Vi måste ha färdiga listor innan jul så att vi kan dra fram korrekt underlag för LOK-

stödsansökningarna. 

 

Närvarorapporteringen: 

Närvarorapporteringen flyter fortfarande inte på i grupperna med nybörjare eftersom det 

saknas personer i medlemsregistret närvaro kan inte föras. En riktad insats i början av 

terminerna i nybörjargrupperna för barn nästa termin vore bra. 

 

Tävlingssponsring 

För att bygga upp återväxten är det intressant att styra över de medel som planerats för 

tävlingssponsring till att betala anmälningsavgiften till pokaljakten i november. Det är 

viktigt att stimulera och uppmuntra barnen att prova på att tävla under bra förhållanden. 

Det är lämpligt att vi på något sätt ordnar information inför anmälan och stöttar upp 

föräldrar och barn i hur tävlande går till inför pokaljaken.  

 

 



 

   
 

Stipendier och andra ansökningar om pengar 

Vi behöver slutföra och se över ansökaningar om pengar för kulturutbyte inför lägret på 

Island och eventuellt även Frankrike. Anna och Jonas stämmer av de ansökningar som 

Anna redan har skrivit och slutför dem. Möjligheterna att söka pengar från SISU för 

deltagande i lägret skall också undersökas. 

 

Kommunen 

Vi behöver ha ett möte med kommunen för att diskutera lokalfrågan i ljuset av att 

kommunen öppnar för att bygga nya idrottshallar. 

 

Tränarlicenser 

Klubben har fem licensierade klubbtränare: Lasse Karlsson, Jonas Räntilä, Alberth 

Karlsson, Leif Hansson och Henrik Carlqvist. Maria Räntilä och Sam Nostrabadi har 

assisterande tränarlicens. Av dessa behöver Sam, Maria och Jonas och Alberth gå 

riksfortbildning nästa år. Vi har två utbildade hjälptränare, Emma Tasnadi och Jonathan 

Peolsson. Inför nästa år bör vi se över återväxten på tränarsidan. 

 

Valberedningsarbete 

Styrelsen behöver kontakta valberedningen och informera om att det sannolikt blir aktuellt 

att söka fler nya ledamöter än vanligt. Det är troligt att några behöver avlösas innan deras 

period tar slut, en på grund av att barnet inte längre tränar judo, en på grund av byte av 

jobb med mera. Det vore bra att redan nu starta eftersökningarna och till exempel lägga 

upp på hemsidan och på Facebook att vi söker intresserade som kan gå in vid årsmötet i 

vår. Malin kommunicerar med Henrik (valberedningen) och Mats Berglund. 

 

§ 9. Lokalen 

 Lysrören behöver ses över. 

 Dörren mellan damernas och bastun behöver ny karmskruv – borrning krävs. 

 Anticimex har varit här och de går vidare och talar med hyresvärden. 

 Vi behöver en till som städar (vi har en och behöver två). Lasse har ett förslag på 

Ujkan Daci och han undersöker om det finns intresse. Om inte så ordnar Malin en 

annons till hemsidan (och Facebook). Arbetet omfattar en städning i veckan om 

två timmar per gång (d v s hälften av det totala städarbetet under terminerna). 

Betalningen är 100 kr/tim. 

 

§ 10. Övriga frågor 

Inga övriga frågor. 

 

§ 11. Nästa styrelsemöte 

Söndagen den 27/11 19.45 i judolokalen. 

 

§ 12. Mötets avslutande  
Ordföranden förklarade mötet avslutat. 

 
/Malin Lovang. 
 



 

   
 

 

Aktionslista 161016 Vem Status

Kontakta kommunen om framtida lokalbehov. Anna o Jonas Pågående

Schemalayout Anna/Jonas Pågående

Stipendieansökningar lokalen mm Anna/Karin Pågående

Gästtränarutbyte Jonas I höst

Utbildning av tränare i Idrottonline Karin Pågående

Lasse letar efter nycklar. Lasse Pågående

Epost angående sponsring Styrelsen Pågående

Att ytterligare någon kan Idrott on line samt fakturering Styrelsen Pågående

Klubbfotografer Styrelsen Pågående

Stipendieansökningar tävlingsverksamheten och ungdomsutbyten Karin Bordlägges tillfälligt


