
 

   
 

Styrelsemöte i Linköping Judo 19/11, kl 20.00, i Judolokalen 
Närvaro: Jonas Räntilä (ordförande), Christian Ulman, Anna Petersson, 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. 

 Dags att söka pengar för idrottslyftet – assisterande klubbtränarutbildningarna. 

Vi kan söka för 7 personer. 

 Uppdatering av registret sker i början av hösten. Vi skall innan dess ha rensat 

bort de som inte tränat under våren. 

 Vi har problem med inbetalda träningsavgifter som vi inte vet vilka de är betalda 

av. Problemet är att vi inte kan föra närvaro för dem eftersom de riskerar att 

rensas bort eftersom vi inte ser att de har betalat. 

 Tomas Tegnegård behöver bli behörig i Idrott on line. Han kontaktar 

administratörer för Idrott on line. 

 Hur följer vi upp vilka som inte har betalat och hur påminner vi dem. Tomas tar 

tag i att göra en plan för hur vi gör och följer upp. 

 Höstlägret gick ca 12000 kr plus. 
 

 

§ 8. Kalendarium. 

 

171125 Södra Judo Open 4, Haninge 

171126 Graderingsträning, grönt bälte och uppåt 

171126 Pokaljakten 4, Norrköping 

171202-03 Breddläger och ungdomsläger, SÖJF i Linköping U15-U18 

171210 Tränarträff – avstämning inför vårterminen. 

171215 Gröt och glöggkväll för vuxna. 

171217 Terminsslut. Jullovsträning 18, 20, 27 december och 3 jan. 

171216-17 Barnläger 

180107 Städdag 

180108 Terminsstart 

180325 DM i Linköping 

 

 



 

   
 

 Arbetsprojekt och information 

 

Assisterande klubbtränarutbildningen 

Helgen 11-12/11 genomfördes assisterande klubbtränarutbildning här på klubben. Det 

fungerade bra trots att det var många deltagare. Från klubben deltog Dag Danielsson, 

Fredrik Wibäck, Maria Räntilä, Tommy Peresin, Olof Danielsson, Johnny Nilsson, Anna 

Petersson, Henrik Kellberg. 

 

Idrott on line 

Ytterligare en genomgång av att lägga upp grupperna inför vårterminen behövs.  

 

Höstlägret 

Höstlägret var lyckat med 56 deltagare. 

 

Läger i samband med Södra Judo Open 

Kan vi skapa ett bortaläger vid Södra Judo Open. De har aktiviteter runt tävlingarna som 

vi kan delta på. Något att fundera på till Södra Judo Open 2 2018. 

 

Kalender på hemsidan 

Två testvarianter finns. Tomas skickar länkar till infoadressen så att vi kan titta. 

 

Profilkläder 

Stadium erbjuder ett avtal där vi binder oss ett år där vi endast lovar att inte trycka vår 

klubblogga på någon annans produkter. Vi kan välja av deras klädmärken. Trycket på 

Stadium kostar 32 kr för logga, 60 kr för tryck på ryggen, 40 kr för namn. Clique hoodie 

kostar sammanlagt 249 kr. Ingen vinst eller bonus till klubben men inga kostnader. 

Hemsida team sales på deras hemsida. Vi kan gå in på Borlänges team sales sida för att se 

hur det kan se ut. Vi behöver ha några t-shirts här ifall vi behöver dem. De har dock inga 

judogrejor. Vi beslutar att prova Stadium ett år. Tomas ordnar det och sprider information 

i klubben. 

 

§ 9. Lokalen 

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

fortfarande inte åtgärdad Jonas och Lasse ringer honom. 

 

§ 10. Övriga frågor 

Inga övriga frågor. 

§ 11. Nästa styrelsemöte 

Nästa styrelsemöte blir söndag 14/1 kl 20.00 i Judolokalen. 

§ 12. Mötets avslutande  
Ordföranden förklarade mötet avslutat. 

 

/Malin Lovang. 
 



 

   
 

 

Aktionslista 171119 Vem Status

Lokalbokning på hemsidan Tomas Pågående

Att ytterligare någon kan Idrott on line samt fakturering Styrelsen Pågående

Klubbfotografer och sociala medier Jonas Pågående

Utbildning av tränarna i Idrottonline Styrelsen Pågående

Lasse letar efter nycklar. Lasse Pågående

Gästtränarutbyte Jonas Pågående

Påminna valberedningen inför våren 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 Pågående

Minijudoaktivitet Anna Pågående

Tomas administratör Idrott on line Tomas Pågående

Tillsätta kommitte jubileum 2018 Styrelsen Pågående

Tillsätta kommitte DM 2018 Styrelsen Pågående

Idrottslyftet Jonas Pågående

Profilkläder Tomas Pågående


