
 

   
 

Styrelsemöte i Linköping Judo 2/4 19.45 
Närvaro: Jonas Räntilä (ordförande), Anna Petersson, Christian Ulman, Malin Lovang 

(sekreterare), Emil Sandgren, Anette Räntilä, Tomas Tegnegård, 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. 
 Första kvartalet skickas till Anette i veckan. 

 Mötesprotokollen skickas till Anette så att hon kan få tillgång till bankkontot och 

plusgirot. Malin ordnar det. 

 Medlemsavgifter finns 220 stycken registrerade. 

 Anette kollar med banken om det går att ordna så att Henrik Carlqvist kan gå in och 

titta på swich-inbetalningar. 

 Malin ordnar en present till Karin Ahl om ca 300 kr. 

 
 

§ 8. Kalendarium. 

 20170408-09 Sörmlandsträffen, Oxelösund. 

 20170422 Södra Judo Open 2, Stockholm. 

 20170429 Randoriläger här i Dojon. 

Maj 

 20170507 Pokaljakt och Ne wasa cup i Norrköping 

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

reda på hur anmälan och internationell licens går till. 

 Terminen fortsätter maj ut. 

Juni 

20170603 Gradering 

20170610-11 SM i Stockholm 

Sommar 

 20170810-14 Islandslägret. 

 Arbetsprojekt och information 

Vårlägret 

 Jonas tittar på om han hittar en helg att ha barn- och ungdomsläger. Det är inte helt 

säkert att lägret blir av. 

Idrott on line 

 Helst borde alla tränare gå igenom sina grupper och få in de telefonnummer och 



 

   
 

epostadresser som fattas. 

 Christian föreslår att vi ska dela ut en lapp med vilka uppgifter som behövs men att 

man inte fyller i lappen utan e-postar informationen till Christian. Då kan han 

lättare nå dem som lämnar ofullständiga uppgifter. Man slipper även problem med 

otydlig handstil. Christian gör en lapp att dela ut. 

 Det bör gå att lägga in en modul på hemsidan så att var och en själv kan registrera 

in sina uppgifter själva. Tomas kan titta på det. Christian ordnar så att Tomas får 

behörighet. 

Info-epost 

 Vi behöver uppdatera så att de gamla styrelseledamötena tas bort. Vi lägger till 

hela styrelsen på info från och med nu. Malin hör med Henrik så att han kan ordna 

det. 

Uppdatera hemsidan 

 Malin hör om Mats kan uppdaterar med nya styrelsemedlemmarna. Malin frågar 

om Henrik kan han ta foton. 

§ 9. Lokalen 

 Vattenskada bakom skohyllan efter stopp i systemet. Kommer att åtgärdas i 

sommar. 

 Dörrkarmen behöver också lagas. 

 Lysrörsarmaturen är blockerad av fjärrvärmerör – hyresvärden borde kontaktas. En 

dusch läcker – kanske kan hyresvärden hjälpa oss även med detta. Anna 

informerar Petter om detta. 

§ 10. Övriga frågor 

Styrelsen har beslutat att utdela en skriftlig varning till en medlem för olämpligt 

uppträdande. 

§ 11. Nästa styrelsemöte 

Nästa styrelsemöte blir 7/5 kl 19.45 i Judolokalen. 

§ 12. Mötets avslutande  
Ordföranden förklarade mötet avslutat. 

 

 

/Malin Lovang. 

Aktionslista Vem Status

Kontakta kommunen om framtida lokalbehov. Anna o Jonas Pågående

Schemalayout Anna/Jonas Pågående

Stipendieansökningar lokalen mm Anna Pågående

Gästtränarutbyte Jonas Pågående

Utbildning av alla i Idrottonline Styrelsen 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 Styrelsen Bordlägges tillfälligt


