Styrelsemöte i Linköping Judo 10 april 2016 19.30
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 med tillägget av en konstituerande punkt för val av ny vice
ordförande samt val av jämställdhets- och ungdomsansvarig.
Val av vice ordförande.
Martin Bruck valdes till vice ordförande samt Anna Petersson till jämställdhetsansvarig
och Lars Karlsson till ungdomsansvarig.
Föregående mötesprotokoll.
Från föregående mötes protokoll följer vi upp att musikanläggningen gått sönder i
träningslokalen under övriga frågor.
Ekonomi.
 Karin berättade att hon och Mats har fasat över kassörsarbetet under några veckor.
 Lasse meddelade att det finns ca 140 000 kr på kontot. Några träningsavgifter
saknas eftersom det inte har skickats ut fakturor eller påminnelser.
 Påminnelser om träningsfakturor är på väg. Det är svårt att följa upp vilka som
betalt för att plusgirots hemsida är så otroligt långsam. Karin kan kommunicera
verifikat och swish till Christian istället.
 Swish vore en bra förenkling för träningsavgifter men även för köp av dräkter,
läger och tävlingar. Eftersom vi har Danske bank är det avgiftsfritt men även om
det läggs en avgift i storleksordningen 3-5 kr så vore det värt det. Karin ordnar
swish.
 För att få in uppgifter på medlemmar kommer Karin att aktivera modulen på vår
hemsida på idrottonline för inmatning av medlemsuppgifter.
 Milersättning för att åka på tävlingar. För att få pengar skall man meddela vilka
tävlingar man tänker delta i till tävlingssamordnaren. Lasse har listan.
 Kompletterande fakturering för gradering till 2a dan. Efter att deltagarna betalat
avgiften på 1000 kr vardera för graderingen kom en ytterligare faktura till klubben
på 500 kr per person. Nu har det gått snart ett år sedan graderingen. Vi beslutar att
klubben tar kostnaden för extrafaktureringen och att ingen fakturering går ut
till de fyra berörda.
 För att ge bättre återkoppling i träningen efter genomförda tävlingar införde
styrelsen en möjlighet att få reskostnaden betald för en medföljande instruktör.
Avsikten med detta är att bättre kunna anpassa träningen till styrkor och svagheter
som kommer fram i tävlingssituationen. Styrelsen har däremot inte avsett att
finansiera coach som kan stötta de tävlande i tävlingssituationen. För att få
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finansiering av reskostnaden för en medföljande skall den medföljande ha konkret
inflytande över träningsupplägget efter tävlingen. Detta var inte tillräckligt tydligt
uttryckt vid beslutet. Christian gör en skiss på ett dokument som visar vad som
förväntas som styrelsen kan ta beslut utifrån. Vid två tillfällen har personer följt
med på tävling och ersättning för dessa två, Alberth Karlsson och Johnny Nilsson
skall betalas ut. För framtiden avvaktar vi nytt policydokument från styrelsen.
Allmänna resultat, information och förslag.
Resultat
På Sörmlandsträffen 2 april 2016, Oxelösund, tog Joakim Jonsson guld i Herrar +100kg
Joakim.
Förslag och arbetsprojekt:
Klubbutbyte för barn och ungdom
Datum för lägret med Judolid Armans från Island blir 11-14/8 men 8-17 går lika bra,
åldersgruppen från Island är 10-14 år. Ett tiotal har intresseanmält sig på Island. Vi
behöver tillsätta en lägerkommitté. Jonas sätter upp en informationslapp och söker
deltagare i lägerkommittén.
Det går att söka pengar för ungdomsutbyten genom Idrottslyftet. Ansökning före 5 maj.
Karin kollar vem som är vår SISU-kontakt.
Islandsutbytet tar mycket tid i år. Planerna för utbyte med Ungern bordläggs tills vidare.
Stipendier och andra finansiella stöd att söka
Karin tittar på möjligheterna att söka pengar för att stötta och utveckla
tävlingsverksamheten.
Vårläger
Datum 21-22/5. Inbjudan till de andra kubbarna genom SÖJF. Lasse tar upp det på mötet
med SÖJF 24/4.
Nationaldagsuppvisningen
Thorbjörn Jemander och Maria Räntilä håller i årets uppvisning i Valla på nationaldagen.
Sommarträningarna
Fyra pass i veckan. Vi får undersöka vilka som kan tänka sig att leda träningarna.
Tränarutbildning
Utbildning i idrottonline för instruktörerna är önskvärt snarast. Karin ordnar en kurs.
På tränarmöte tas även frågan om schemalayouten upp och det görs avstämning av vilka
som kan tänkas vara aktuella för framtida tränarutbildningar (licenser).
Träningsupplägg inför nästa år
Träningar utanför judolokalen t ex fysträning. Det finns ledare. Hur lägger man mest
praktiskt upp anmälningar till sådana aktiviteter?

Sommarfest/avslutning
Anna hör med Petter vilket datum han har möjlighet att vara med. Förra året var mycket
lyckat med grillning, tipspromenad och femkamp.
Graderingssystem - filmer på hemsidan
Vi länkar till gradera.nu men skriver en tydlig notis om att förbundet inte står bakom sidan
och att det är förbundets graderingsbestämmelser som gäller.
Tränarlicenser
Vi har tre klubbtränare och det räcker. På ledarmötet sonderas terrängen för kommande
tränare.
Investering i projektor och duk
Bordlägges till september i väntan på att vårt arbete med ekonomin genom Idrott online
fungerar fullt ut.
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Kalendarium
 Pokaljakten 24/4
 Budo nord Kristihimmelsfärd.
 Graderingsträning fredag 20/5.
 Vårläger 21-22/5.
 Terminsavslut för söndagsgrupperna 22/5 men övriga dagar fram till 29/5.
Sommarträning från och med vecka 22.
Lokalen
 Städningen fungerar bra. Den som utför städningen är fri att köpa
förbrukningsmaterial efter behov. Kevin Ulman kommer också att arbeta med
städningen.
Genomgång av aktionslistan
Se aktionslistan nedan.
Övrigt.
 Lasse har redovisat kommunen för lokalt aktivitetsstöd. Nu ska det redovisas till
förbundet.
 Musikanläggningen. Jonas har lämnat in för att kostnadsfritt få förslag på
lagningskostnad. Om det är billigt att laga så gör vi det, annars investeras i ny
förstärkare eftersom alla spelar via telefonerna.
Nästa styrelsemöte
Nästa möte blir söndagen 22 maj i judolokalen kl 18.30. OBS tidigare tid!!
Dagordningen ändras så att kalendarium ligger efter ekonomi och före Allmänna resultat,
information och förslag.
Mötets avslutande
Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Aktionslista 2016-04-10

Vem

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

/Malin Lovang.
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