Styrelsemöte i Linköping Judo 27/8, kl 20.00, i Judolokalen
Närvaro: Jonas Räntilä (ordförande), Anette Räntilä (kassör), Anna Petersson, Christian Ulman,
Malin Lovang (sekreterare) och Lars Karlsson (adjungerad).
§ 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 förförra mötet konstaterades att Lasse behöver få bättre behörighet till de utdrag
från Swish han behöver. Henrik vet hur man drar fram listor. Lasse hör med Henrik.
 I övrigt hade mötet hade inget att tillägga angående förra mötets protokoll.
Ekonomi.
 Bokfört till och med juli och resultatet är + drygt 13000 kr. Balansräkningen är
370 000 kr. Nu kommer flera utgifter så vi förväntar oss att det sjunker det närmaste
tiden.
Kalendarium.
September
170902 Gothenburg Judo Open
170909-10 Riksfortbildning
170916 Borlänge Judo Open
170916 Carlskoga Camp
170930 Linde Judo Open, Lindesberg
171007 Wemmenhög Judo Open, SydCup, Skurup
171008 Skåneserien 3, Skurup
171008 Pokaljakten 3 + Ne wasa, Norrköping
171021 DM i Södertälje
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
180318 DM i Linköping
Arbetsprojekt och information

Information
Sommarträning
Sommarträningar har genomförts hela sommaren med 10-15 personer på träningarna.
Islandslägret
Det var lyckat. Barn från de svenska klubbarna var 9 barn från Linköping, 2 från
Åtvidaberg och 4 barn från IK Södra. Södra är intresserade av att bjuda in de deltagande
klubbarna på läger nästa år.
Städdagen
Det var 8 personer som deltog i städdagen.
Terminsstart
Vi är igång och det är ganska bra tillflöde.
Idrottens dag
Vi var där med några få starka personer som genomförde prova på.
Arbetsprojekt
Riksfortbildning
Jonas Räntilä och Lars Karlsson är anmälda i dagsläget.
Minijudoaktivitet
Anna föreslog en aktivitet för minijudogrupperna i form av en helgaktivitet med
exempelvis disko, lekar och glass. Hon arbetar vidare med aktiviteten.
Hjälptränarutbildning
Vi samlar ihop de som är intresserade och om det blir minst 6 personer så arrangerar vi.
Då bjuder vi även in det övriga distriktet.
Höstläger
Jonas planerar för ett läger nu under tidig höst. Då bjuder vi även in Södra.
Uppföljning av tävlingsbetalningar
Lasse skickar listan över anmälda till Anette som bockar av de betalda tävlingarna.
Inbjudan till föreningsträff
Någon behöver vara med på den och delta i framtidsdiskussioner så Jonas och Anna
bevakar det.

§ 9.

Elavtal
Vi behöver se över vårt elavtal som är ett av de dyraste på marknaden. Jonas gör en
översyn och styrelsen beslutar att ge honom befogenhet att teckna ett nytt, mer
fördelaktigt, avtal.
Lokalen
Vi behöver hitta en ny städare (efter mötet fick Lasse besked av Ola att Ola kan ta alla
städpassen). I övrigt intet nytt angående lokalen.

§ 10.
§ 11.
§ 12.

Övriga frågor
Mötet hade inga övriga frågor.
Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte blir söndag 8/10 kl 20.00 i Judolokalen.
Mötets avslutande
Ordföranden förklarade mötet avslutat.

/Malin Lovang.

Aktionslista 170827

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.
Stipendieansökningar lokalen mm
Stipendieansökningar tävlingsverksamheten och ungdomsutbyten
Kalendarium på hemsidan
Minijudoaktivitet
Föreningsträff
Elavtal
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