Styrelsemöte i Linköping Judo 5/3 19.45
Närvaro: Jonas Räntilä (ordförande), Martin Bruck, Anna Petersson, Christian Ulman, Malin
Lovang (sekreterare), 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.
Mötet hade inget att tillägga angående förra mötets protokoll.
Ekonomi.
 Bokföringen är genomgången och korrekt. Vi ligger nu 11000 kr plus.
 Avbockning av tävlingsavgiftsbetalningar. Christian skickar ut betalningsfakturor.
Kan Henrik bocka av att det betalas.
 Sponsring av pokaljakten kan bli en svårighet när de som anmäler sig inte dyker
upp. Skall halva beloppet faktureras eller skall vi fakturera dem som uteblir. Att
fakturera de som inte dyker upp innebär ett ytterligare moment att kontrollera
närvaron på de som kommer. Mötet beslutar att vi fortsätter att helsponsra
pokaljakten ytterligare en gång och sedan utvärderar vi om systemet missbrukas.
 DM sponsras med halva anmälningsavgiften 2017.
 Vi behöver rensa Idrott on Line för att inte få fakturor från förbundet som är högre
än vi har betalande medlemmar. Jonas kontaktar förbundet och hör ifall vi kan
korrigera vårt medlemsantal. Man kan börja sortera bort gamla medlemmar redan
nu. Går det att dra fram en lista med icke betalande och kryssa dem som vilande?
Jonas hör efter.
 Eftersom varken styrelsen eller valberedningen har lyckats hitta en kassör trots att
vi försökt i ett halvår föreslår vi att klubben löser det genom att arvodera posten. Vi
lägger en motion om att arvodera kassörsposten.
 Vi behöver ha en lista över Swich-inbetalningar från Karin så att Henrik kan pricka
av betalande medlemmar och betalda tävlingsavgifter.
 Om vi har betalningar på Swich där det inte anges vad som betalas är det bäst att de
bokförs till butiken. Kommer det protester för att det var ex medlemsavgifter som
avsågs så rättas de då.
 Vi behöver en faktureringsadress och rekvisitionsnummer till Kungsberget så att vi
kan fakturera för uthyrning av lokalen för 500 kg per tillfälle. Malin e-postar om
uppgifterna och att han kan kvittera ut nyckel av Lasse.
Kalendarium.
Mars
 20170311 Hjälptränarutbildning.














20170312 Årsmöte söndagen den 12 mars kl 19.30 i Judolokalen.
20170304 Årsmöte i riksförbundet i Stockholm. Lasse åker på årsmötet och på
Judogalan.
20170318 Sun City Judo Open, Karlstad.
20170319 Teknikläger med Rickard Almlöf i Trosa Vagnhärad.
20170325 DM och årsmöte i SÖJF i Södertälje.
20170325 Södertäljeträffen (tävling för U11 och U13).
April
20170401 Kataträning, Katame no kata, för Alberth Karlsson här i Linköping.
20170401-02 Trollträffen, Trollhättan.
20170408-09 Sörmlandsträffen, Oxelösund.
20170422 Södra Judo Open 2, Stockholm.
Maj
20170512-14 Nordiska Mästerskapet, Trollhättan. Anmälan via förbundet. Vi tar
reda på hur anmälan och internationell licens går till.
Sommar
Islandslägret – vi bör ta upp anmälningar ganska tidigt ifall några barn vill åka
utan föräldrar (U11-U15).

Arbetsprojekt och information
Avstämning av verksamhetsberättelsen för 2016 och verksamhetsplanen för 2017.
§ 9.

Lokalen
Lysrörsarmaturen är blockerad av fjärrvärmerör – hyresvärden borde kontaktas. En dusch
läcker – kanske kan hyresvärden hjälpa oss även med detta. Anna informerar Petter om
detta. Dörrkarmen behöver också lagas.

§ 10.

Övriga frågor
Inga övriga frågor.

§ 11.

Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte blir det konstituerande styrelsemötet som är direkt efter årsmötet i
Judolokalen.

§ 12.

Mötets avslutande
Ordföranden förklarade mötet avslutat.

/Malin Lovang.

