
 

   
 

Styrelsemöte i Linköping Judo 15/1 19.45 
Närvaro: Jonas Räntilä (ordförande), Martin Bruck, Anna Petersson, Karin Ahl, 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. 
 Ekonomirapport: 319 112 kr på bankgirot och ca 40 000 på postgirot. 

 Medlemsantalet är 282 personer. Det borde fattas träningsavgifter för vi brukar vara 

fler och vi har ungefär lika många på mattan. 

 Epost med påminnelse om träningsavgifter gick ut helgen. 

 Vi godkänner efter förfrågan att betala familjeavgift för bonusson trots att han 

formellt är skriven på den biologiska pappans adress. 

 Vi har fått pengar, 10000 kr, från förbundet för att vi är näst bäst i Sverige på att 

rekrytera och behålla tjejer och kvinnor. 

 

 Mötet beslutar att sponsra tävlingsresor till följande tävlingar under våren: 

Riksrandori, Lindesberg 21-22/1 

Södra Judo Open 1, Stockholm 4/2 

Kristianstad Judo Open, Kristianstad 4/2 

Adidas Judo Challenge, Borås 11-12/2 

Sun City Judo Open, Karlstad 18/3 

Trollträffen, Trollhättan 1-2/4 

Sörmlandsträffen, Oxelösund 8-9/4 

Södra Judo Open 2, Stockholm 22/4 

Nordiska Mästerskapet, Trollhättan 12-14/5 

Budo Nord Cup, Lund 25/5 

Judofestival, Lindesberg 2-6/6 

SM, Stockholm 9-11/6 

 

 Rapportering till kommunen för LOK är sista dag 15 februari. Till dess måste vi ha 

gjort iordning. Jonas och Lasse går igenom systemet. 

 

 Det finns många som vill stötta klubben för att träningen är så bra och barnen trivs. 

Det skulle kanske gå att ordna någon typ av sponsorskap istället. Ett förslag kom 

upp att det kanske vore roligare om det gällde en enskild investering t ex om vi 



 

   
 

skulle köpa nya mattor så kan man bidra med en matta eller dylikt och sätta upp en 

tavla med sponsorernas namn. Vi funderar vidare. 

 Träff med kommunen angående nya sporthallen. Många av klubbarna flyttar ut till 

Stångebrofälten. Vi får uppdatera oss genom protokollet från träffen och personlig 

kontakt med kommunen. Anna och Jonas tar tag i detta. Vi har dock mycket låg 

lokalhyra här vilket är viktigt att ha i åtanke i diskussionerna för framtiden. Idag vet 

vi inte vad som händer med kannanhuset. Just nu lägger de till våningsplan överst. 

Sannolikt ligger en förändring som påverkar oss ett par år framåt i tiden. Vi sitter 

inte i sjön. Därför behöver inte ta vad som helst men vi måste hålla oss uppdaterade 

och delta i diskussionen. 

 
 

§ 8. Kalendarium. 

Februari 

 20170204 Södra Judo Open, Stockholm 

 20170211 Tjejträning och därefter mixad träning med Ann Löf. Det är öppet även 

för övriga SÖJF. 

 20170211-12 Adidas Judo Challenge, Borås 

 20170212 Pokaljakten 1, Norrköping 

Mars 

 20170312 Årsmöte söndagen den 12 mars kl 19.30 i Judolokalen. 

 20170304 Årsmöte i riksförbundet i Stockholm. Lasse åker på årsmötet och på 

Judogalan. 

 20170318 Sun City Judo Open, Karlstad 

April 

 20170401-02 Trollträffen, Trollhättan 

 20170408-09 Sörmlandsträffen, Oxelösund 

 20170422 Södra Judo Open 2, Stockholm 

Maj 

 20170512-14 Nordiska Mästerskapet, Trollhättan. Anmälan via förbundet. Vi tar 

reda på hur anmälan och internationell licens går till. 

Sommar 

 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 

 

Årsmötet i riskförbundet 

Lars Karlsson utses av styrelsemötet att representera klubben på årsmötet i riksförbundet i 

Stockholm. 

 

Idrott on line 

 Vi behöver lägga upp nya aktiviteter för träningarna för våren. Tränarna kan lägga 

upp aktiviteter men inte grupper. Tyvärr behöver grupperna en genomgång för att 

det inte ska ligga kvar namn på personer som bytt grupp eller slutat. Därför 

behöver tränarna stöttning med detta. Jonas har börjat på några dagar, ex söndag. 

Det ser ut som om lördagen också är klar. 



 

   
 

 Karin Wiklund har Idrottonlineinformation. Jonas tycker att han börjar få koll på 

läget så vi bordlägger det tills vidare. Jonas lägger upp modulen för att själv lägga 

in kontaktuppgifter via hemsidan. 

 

Övrigt 

 Vi borde kontakta Corren för ett reportage om tjejträningarna och utmärkelsen för 

näst flest tjejer. Martin Bruck undersöker det. 

 

Distriktsmästerskapet SÖJF 

 Vi är arrangörer för DM 2018 i mars. Lasse bokar lokal. 

§ 9. Lokalen 

Lysrörsarmaturen är blockerad av fjärrvärmerör – hyresvärden borde kontaktas. En dusch 

läcker – kanske kan hyresvärden hjälpa oss även med detta. Anna informerar Petter om 

detta. Dörrkarmen behöver också lagas. 

 

§ 10. Övriga frågor 

Inga övriga frågor. 

 

§ 11. Nästa styrelsemöte 

Söndagen den 5/3 19.45 i judolokalen. En sista genomgång av handlingar inför årsmötet. 

 

§ 12. Mötets avslutande  
Ordföranden förklarade mötet avslutat. 

 

/Malin Lovang. 

 


