
 

   
 

Styrelsemöte i Linköping Judo 8/10, kl 20.00, i Judolokalen 
Närvaro: Jonas Räntilä (ordförande), Anette Räntilä (kassör), Christian Ulman, Emil Sandgren, 

Tomas Tegnegård, Malin Lovang (sekreterare) och 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. 

 I övrigt hade mötet hade inget att tillägga angående förra mötets protokoll. 

§ 7. Ekonomi. 
 Fram till nu har vi intäkter 426000 kr och resultatet ligger på 86000 kr. På plusgirot 

har vi 31000 och på banken har vi 412000 kr. 

 Medlemsavgifterna till förbundet betalar vi 19 oktober vilket innebär en stor utgift. 

 Vi är värd för assisterande klubbtränarutbildning och vi hoppas få många 

deltagande och det kommer att ge en relativt stor utgift. De som går assisterande 

klubbtränarutbildningen får den betald av klubben mot att man inom ett år är med 

som instruktör i någon grupp. Börjar man inte som tränare så blir man 

återbetalningsskyldig till klubben för den summa vi inte får återbetalt från 

förbundet. Vill man delta men inte vill vara med och leda en grupp finns möjlighet 

att bekosta utbildningen själv. 

 Vi fortsätter att betala för pokaljakten och distriktsmästerskapet för att stimulera 

intresset för tävlande. 

 Strax under 200 träningsavgifter är betalda den här terminen. Några har inte betalat 

ännu. 

 Elavtalet är flyttat till Vattenfall med en rörlig avgift. Nu är det ungefär halva priset 

mot tidigare. 

 
 

§ 8. Kalendarium. 

171014-15 Läger 

171021 DM i Södertälje 

171021 Södertäljeträffen 

171028 National Cup, Halmstad 

V 44 Lovschema  

171104-05 Borås Judo Challenge 

171111-12 Assisterande klubbtränarutbildning 

171111 SydCup IV, Staffanstorp 

171112 Skåneserien 4, Staffanstorp 

171112 Södra Judo Open 4, Haninge 

171118-19 november lag SM + RM lag 



 

   
 

171126 Graderingsträning, grönt bälte och uppåt 

171202-03 Ungdomsläger SÖJF i Linköping U15-U18 

171209 SundsvallsCup 

171216-17 Barnläger 

180325 DM i Linköping 

 

 Arbetsprojekt och information 

 

Information 

170909-10 Riksfortbildning 

Vi hade 3 deltagare från klubben Jonas Räntilä, Lars Karlsson och Alberth Karlsson. 

 

170916 Carlskoga Camp 

Fem barn och tre vuxna deltog i lägret. 

 

170930 Linde Judo Open, Lindesberg 

Silver till Tyra Lovang i U13. Silver i U18 och i Herrar 21 till Kevin Ulman (som nu 

flyttat sitt medlemskap till Frövi Judo) och som vi gläds med. 

 

171008 Pokaljakten 3 + Ne wasa, Norrköping 

11 barn anmälda. 

 

Arbetsprojekt 

Läger 14-15/10 

40 anmälda barn så här långt. 

 

Backlogg 

Betalda avgifter som inte är registrerade. Christian lägger in de som inte redan finns i 

registret när Henrik kollar av. 

 

Idrott on line 

Tomas behöver bli administratör. Christian tittar på det igen. 

 

Nästa år fyller klubben 60 år i september 

Vi får börja fundera på en festkommitté. 

 

DM nästa år i mars 

Vi borde ordna en arbetsgrupp för detta också som kan dra igång direkt efter nyår. Anders 

Ljungstedts gymnasium är bokat men vi får lägga ut mattorna på morgonen. Christian kan 

nog ordna TV-skärmar till låns över helgen. 

§ 9. Lokalen 

Lysrörskåpan har trillat ned i damernas dusch och ett lysrör är trasigt. Vattenskadan är 

fortfarande inte åtgärdad, har Petter fått veta detta? Jonas och Lasse ringer honom. 

 

§ 10. Övriga frågor 

Klubben uppvaktar tränare och förtroendevalda som är fyller 50 år med en present för 

cirka 1000 kr. 



 

   
 

§ 11. Nästa styrelsemöte 

Nästa styrelsemöte blir söndag 19/11 kl 20.00 i Judolokalen. 

§ 12. Mötets avslutande  
Ordföranden förklarade mötet avslutat. 

 

/Malin Lovang. 
 

 

Aktionslista 171008 Vem Status

Lokalbokning på hemsidan Tomas Pågående

Att ytterligare någon kan Idrott on line samt fakturering Styrelsen Pågående

Klubbfotografer Styrelsen Pågående

Utbildning av tränarna i Idrottonline Styrelsen Pågående

Lasse letar efter nycklar. Lasse Pågående

Gästtränarutbyte Jonas Pågående

Epost angående sponsring Jonas Pågående

Kontakta kommunen om framtida lokalbehov. Anna o Jonas Pågående

Stipendieansökningar lokalen mm Anna Pågående

Stipendieansökningar tävlingsverksamheten och ungdomsutbyten Anna Pågående

Kalendarium på hemsidan Tomas Ny

Minijudoaktivitet Anna Ny

Föreningsträff Jonas/Anna Ny

Elavtal Jonas Ny

Tomas administratör Idrott on line Christian Ny

Kommitte jubileum 2018 Styrelsen Ny

Kommitte DM 2018 Styrelsen Ny


