Styrelsemöte i Linköping Judo 27/11 19.45
Närvaro: Jonas Räntilä (ordförande), Anna Petersson, Christian Ulman, Malin Lovang
(sekreterare), Lars Karlsson (adjungerad), Henrik Carlqvist (valberedningen).
§ 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.
 Följa upp att fakturan till Svenska Judoförbundet för katautbildning om
lokalhyra 2000 kr plus 10x50 lördag, 15x50 kr för fika/mat skickas/är skickad.
Henrik ordnar detta om inte Karin redan gjort det.
 Det vi har sökt från Idrottslyftet har blivit beviljat och utbetalt. Det innebär att vi får
tillbaka pengarna/får pengar för: deltagande i Katakurs (Alberth Karlsson), 5000 kr,
Katakurs (Jonas Räntilä) 750 kr, riksfortbildning (september) 6000 kr,
riksfortbildning (oktober) 2000 kr samt för uppvisningen på Idrottens dag 3000 kr.
 Nu återstår att göra återrapportering av aktiviteterna vi fått pengar för i Idrott on
line.
 Tyvärr får vi inga pengar från Topp-100. Vi närvarade inte på middagen.
 Har Karin skickat fakturor till gode männen?
 Vi behöver se över rutinerna för avbockning av betalda tävlingsavgifter.
Christian/Lasse har en lista över deltagande. Kan Karin göra en lista att bock av
emot? Ett förslag är att använda automatisk avbockning genom bokföringssystemet
Visma. Det går att använda antingen genom att köpa programmet eller genom att
köpa en web-baserad lösning. Genom att vi då genererar fakturor med OCRnummer kan bokföringssystemet automatiskt bocka av dem. En nackdel är att swich
inte fungerar då. Ytterligare ett argument mot är att de som tar längst tid är de som
inte finns med i systemet. Ytterligare ett alternativ är att använda funktionen i Idrott
on line som gör att man kan boka och betala själv som medlem. Vi funderar på
saken ytterligare.
 Vi behöver en bättre rutin för att rensa bort medlemmar som inte är aktiva men
ligger kvar. Det enklaste borde vara att direkt efter varje termin göra en sökning på
alla som inte betalt. I år får vi sannolikt göra en sökning på vilka som inte betalt på
våren och exportera till Excel och sedan en sökning på de som inte betalt på hösten
och exportera det till Excel för att slutligen sammanjämka de två listorna.
 Medlemsantalet är uppe i cirka 210 medlemmar.
 Kontoställningen är som förväntat.

§ 8.

Kalendarium.













Pokaljakten 3 är 4/12.
Distriktsmästerskapet Norrköping 4/12.
U15/U18 läger 10-11/12 – just nu lite för få anmälda.
Tränarträff nu i höst vore bra innan terminsslut inför nästa termin, 11/12 kl 19.45.
Malin ber Mats att han lägger upp om detta på hemsidan. Alla tränare som
kommer som kommer får en ovanligt fin present. Styrelsen bifaller presenten.
Barnläger 17-18/12 från lunch till lunch.
Terminsslut 18/12 (söndagsträningarna slutar den 11/12). Lovträningar måndag
och onsdag under jullovet.
Städ och reparationsdag den 8/1.
Terminsstart 9/1.
Tävlingsplanering inlämnas senast 14/1. Riksrandori i Lindesberg är tidigare men
den är given för alla som har möjlighet (U15 och uppåt).
Nordic Championship i Trollhättan. Anmälan via förbundet. Vi tar reda på hur
anmälan och internationell licens går till.
Linköpings kommun International Childrens (12-15 år) game i Kaunas (Litauen).
Klubben har gjort en intresseanmälan.
Islandslägret – vi bör ta upp anmälningar ganska tidigt ifall några barn vill åka
utan föräldrar (U11-U15).

Arbetsprojekt och information






Vi behöver samla ihop alla frågor vi har om Idrottonline och boka in någon från
supporten att komma hit och ha en genomgång.
Tävlingsinformation inför pokaljakten söndag 27/11 var uppskattat.
Stipendieansökningar: Anna och Jonas tar tag i det och kommunen nu i december.
Michael Tonkonogi och Jane Bridge startar ett projekt om träningsfysiologi och
träning av barn i olika åldrar med Judo som inriktning. Målet är att skapa en
träningstrappa. De har bett Jonas att vara med i en referensgrupp och han har tackat ja.
Ingen kunde åka på fortbildningen för kvinnliga instruktörer när Maria Räntilä fick
förhinder.

§ 9.

Lokalen
En dusch läcker. Dörrkarmen är inte fixad (träborr och betongborr behövs – Jonas tar med
på reparationsdag). Lysrörsarmaturen är blockerad av fjärrvärmerör.

§ 10.

Övriga frågor
Inga övriga frågor.

§ 11.

Nästa styrelsemöte
Söndagen den 15/1 19.45 i judolokalen. Genomgång av handlingar inför årsmötet.

§ 12.

Mötets avslutande
Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Aktionslista 161127
Kontakta kommunen om framtida lokalbehov.
Schemalayout
Stipendieansökningar lokalen mm
Gästtränarutbyte
Utbildning av alla i Idrottonline
Lasse letar efter nycklar.
Epost angående sponsring
Att ytterligare någon kan Idrott on line samt fakturering
Klubbfotografer
Stipendieansökningar tävlingsverksamheten och ungdomsutbyten
/Malin Lovang.
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