Styrelsemöte i Linköping Judo 18/6 16.00
Närvaro: Jonas Räntilä (ordförande), Anna Petersson, Christian Ulman, Malin Lovang
(sekreterare), Tommy Peresin, Anette Räntilä, Tomas Tegnegård.
§ 1.
§ 2.
§ 3.
§ 4.

§ 5.
§ 6.

§ 7.

§ 8.

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.
 Vid förra mötet konstaterades att Lasse behöver få bättre behörighet till de utdrag från
Swish han behöver. Är detta ordnat?
 I övrigt hade mötet hade inget att tillägga angående förra mötets protokoll.
Ekonomi.
 Resultat 79 000 kr plus per sista maj. Vi förväntar oss inga intäkter för juni, juli och
augusti. Bankkontot innehåller 400 000 och ca 20 000 på postgirot. Så det är stabilt.
 Antal medlemmar 236 stycken efter Christians genomgång av betalande
medlemmar. Omkring 250 stycken är riktigt bra och omkring 200 är dåligt så vi
ligger mitt emellan.
 Några, 9 stycken, har betalat dubbelt för terminsavgiften under våren. Vi bokar
dessa på höstterminen.
Kalendarium.
Sommar
170810-14 Islandslägret.
Augusti
170817 Städdag
170821 Terminsstart
September
170902 Gothenburg Judo Open
170909-10 Riksfortbildning
170916 Borlänge Judo Open
170916 Carlskoga Camp
170923 Junior SWOP i Stockholm, Haninge (U18, U21)
170930 Linde Judo Open, Lindesberg
171007 Wemmenhög Judo Open, SydCup, Skurup
171008 Skåneserien 3, Skurup
171014 Södra Judo Open 3, Haninge
171028 National Cup, Halmstad
171104-05 Borås Judo Challenge

171111 SydCup IV, Staffanstorp
171112 Skåneserien 4, Staffanstorp
171112 Södra Judo Open 4, Haninge
171209 SundsvallsCup
Arbetsprojekt och information
Information
NM
Tre veteraner, en senior samt en junior deltog på NM. Det blev tre brons, ett till Joakim
Jonsson i Herrar +100 kg, ett till Alberth Karlsson i Veteran Herrar -66 kg och ett till
Tomas Tegnegård i Veteran Herrar +100 kg.
Tränarmötet
På tränarmötet låg fokus på planering inför nästa termin. Det blir inga stora förändringar
till höstterminen. Det finns reservledare för alla pass som behöver.
Judofestival i Lindesberg
Tre deltagare från Linköping var med. Det var ett givande läger.
Nationaldagsfirandet på Valla
Lyckat deltagande med många besökare. Det vore också intressant att få in intresserade i
registret direkt så att vi kan skicka en inbjudan vid terminsstart. Dessa skulle i så fall
läggas som prova på så att vi vet vilka de är. En annan tänkbar vidareutveckling är att
prova live-sändning i Facebook eller liknande.
Idrott on line
Christian har plockat bort alla som inte har betalat i registret. Han markerade alla och
avmarkerade de som betalat för att slutligen radera de kvarvarande. Jonas kollar hur man
får med höstens medlemmar.
Arbetsprojekt
Upptaktsläger
Upptaktsläger blir i september. Vi återkommer till vilket datum som blir bra.
Idrottens dag 26/8
Förra årets deltagande på idrottens dag gav ju tyvärr mycket få kontakter eftersom vi hade
vår plats så avsides. I år flyttas vi till Trädgårdsföreningen vilket förändrar läget avsevärt
till det bättre. I veckan är det upptaktsträff som Maria Räntilä kommer att närvara på. Vi
söker en som kan ansvara. Tomas skickar e-post för att hitta barn som vill vara med
eftersom terminen inte har kommit igång då.
Idrott on line
 Någon måste kontrollera att alla grupper är redovisade så att det är klart inför
inlämning för aktivitetsbidragen.
 Någon behöver ansvara för inlämning av uppgifter från idrott online. Anette kan
Idrott on line och kan vara back upp.
 Vi får ännu en gång ta tag i så att hjälptränare eller någon deltagare i grupperna



kan understödja antingen med inläggningen av närvaron eller med uppvärmningen.
Christian lägger upp grupper inför hösten.

Riksfortbildning
Jane Bridge gör en genomgång av deras arbete med åldersanpassad judo. Vi borde satsa
på att få dit ca 4 personer. Vi får tillbaka i stort sett hela kursavgiften för 5 kurstillfällen
per år men för de resor och boende som blir får vi ingen ersättning. Om vi bokar nu bör vi
hitta billigt boende. Riksfortbildningen är öppen för de som är licensierade tränare eller
assisterande klubbtränare för att förlänga sina licenser. Utbildningsnivån är minst
assisterande klubbtränarlicens. Vi har fem instruktörer i klubben på den nivån, Lars
Karlsson, Jonas Räntilä (behöver för att upprätthålla sin licens), Alberth Karlsson, Henrik
Carlqvist, Leif Hansson och Maria Räntilä (behöver för att upprätthålla sin licens).
Tränarutbildningsstrategi i klubben
Vi måste göra en bättre strategi för fortbildning av instruktörerna. Vi behöver veta vilka
som ligger på vilken utbildningsnivå så att vi kan matcha dem till nästa steg. Christian gör
en lista med tränare och vilken utbildningsnivå de har och när de måste gå sin nästa
utbildning. Vi ska också stimulera så att fler kommer in i systemet och börjar sin
utbildningstrappa.
Lokalbokning på hemsidan
Tomas har gjort två förslag som testas. En som är snygg och svår och en som är lätt och
ful.
Städdag 17/8
Vi behöver lägga upp information om det på hemsidan och Facebook samt skicka epost.
Vi behöver ha städutrustning framme och en checklista med vilka moment som ska
genomföras. Christian fixar epostutskick om städdagen.
Kalendarium på hemsidan och Facebook
Tomas undersöker möjligheterna så att vi sedan kan ta ställning till om det är något vi kan
och vill göra.
Anmälning och betalningar till tävlingar
Hur gör vi nu när kontanterna är mindre vanliga. Det är ganska mycket handpåläggning
för att följa upp att de som anmälts betalar. Går det att hitta ett bättre upplägg. Vi funderar
vidare.
§ 9.

Lokalen
Inget nytt angående lokalen.

§ 10.
§ 11.

Övriga frågor
Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte blir söndag 27/8 kl 20.00 i Judolokalen.
Mötets avslutande
Ordföranden förklarade mötet avslutat.

§ 12.

/Malin Lovang.

Aktionslista 170618

Vem

Status

Lokalbokning på hemsidan
Att ytterligare någon kan Idrott on line samt fakturering
Klubbfotografer
Utbildning av tränarna i Idrottonline
Lasse letar efter nycklar.
Gästtränarutbyte
Epost angående sponsring
Kontakta kommunen om framtida lokalbehov.
Schemalayout
Stipendieansökningar lokalen mm
Stipendieansökningar tävlingsverksamheten och ungdomsutbyten
Hitta en ansvarig för uppvisningen på Idrottens dag
Kalendarium på hemsidan
Tävlingsbetalningar
Hitta en ansvarig för inlämning av uppgifter från Idrottonline (aktivitetsstöd)
Hitta en ansvarig för uppvisningen på nationaldagsfirandet
Uppdatering av styrelsen på hemsidan

Tomas
Styrelsen
Styrelsen
Styrelsen

Pågående
Pågående
Pågående
Pågående

Lasse
Jonas
Jonas
Anna o Jonas

Pågående
Pågående
Pågående
Pågående

Anna o Jonas
Anna
Anna
Tomas
Tomas
Styrelsen
Styrelsen
Styrelsen
Malin

Pågående
Pågående
Pågående
Ny
Ny
Ny
Klar
Klar
Klar

