
 

   
 

Styrelsemöte i Linköping Judo 7/5 19.45 
Närvaro: Jonas Räntilä (ordförande), Anna Petersson, Christian Ulman, Malin Lovang 

(sekreterare), Tommy Peresin, Anette Räntilä, Tomas Tegnegård, 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. 

Mötet hade inget att tillägga angående förra mötets protokoll. 

§ 7. Ekonomi. 
 Anette har nu tillgång till alla konton och Swish. 

 Henrik har också tillgång till de listor från Swish som han behöver. 

 Lasse behöver få bättre behörighet till de utdrag från Swish han behöver. 

 Resultat första kvartalet 90 000 kr plus. 

 Något oklart med intäkter på Swish som med största sannolikhet härrör till butiken 

men som inte har korrelerande noteringar på försålda varor. 

 Antal medlemmar 230 stycken senaste noteringen. Omkring 250 stycken är riktigt 

bra och omkring 200 är dåligt så vi ligger mitt emellan. 

 Eftersom vårlägret uteblir är det bra om vi gör ett annat läger, exempelvis ett 

uppstartsläger. Vi behöver de pengar som det lägret brukar ge för att uppnå 

normalresultat. 

 
 

§ 8. Kalendarium. 

Maj 

20170512-14 Nordiska Mästerskapet, Trollhättan. Anmälan via förbundet. Vi tar 

reda på hur anmälan och internationell licens går till. 

20170513 Graderingsträning SÖJF, hos oss 

20170521 Tränarmöte kl 19.45 i judolokalen. Planering inför nästa termin. 

Vecka 21 blir sista veckan för terminen. Därefter sommarträning måndagar och 

onsdagar. 

Juni 

20170601 Bingomöte. Lasse är bingoansvarig och Tomas är back up. 

20170603 Gradering 

20170603-04 Judofestival i Lindesberg 

20170606 Nationaldagsfirandet på Valla? Se nedan. 

20170610-11 SM i Stockholm 

Sommar 

20170810-14 Islandslägret. 



 

   
 

Augusti 

20170821 Terminsstart 

September 

170902-03 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. 

 Arbetsprojekt och information 

Information 

Katakurs 1/4: Kursen var lyckad och hade 7 deltagare. 

Södra Judo Open 22/4: Vi deltog och Tyra och Vidar Lovang tog medaljer i U13 (grupper 

om 5 barn). 

Randoriläger 29/4: Det var ett lyckat läger.  

Pokaljakten 7/5: Bra närvaro från Linköping Judo. 

 

Arbetsprojekt 

Vårlägret 

 Blir inte av. 

 Upptaktsläger i september istället. 

 

Nationaldagsfirandet i Valla 

Vi har deltagit på nationaldagsfirandet på Valla de senaste åren vilket varit mycket lyckat 

med många besökande och intresserade. Jonas kan inte närvara för han hinner inte hem 

från sin tjänsteresa. De vill ha besked om deltagande. Vi får hitta någon som kan hålla i 

detta. 

 

Idrottens dag 

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. 

 

Idrott on line 

 Idrott on line-genomgång så att vi rensar medlemsregistret i juni och all närvaro 

har fyllts i. Christian gör en genomgång av medlemsregistret och uppdaterar det. 

 Någon behöver ansvara för inlämning av uppgifter från idrott online. Anette kan 

Idrott on line och kan vara back upp. Vi försöker göra det nu i början av 

sommaren. 

 

Lokalbokning på hemsidan 

Det vore praktiskt om det gick att se om lokalen var bokad och boka lokalen via hemsidan 

så att man inte är tvungen att rent fysiskt åka till lokalen och titta efter och skriva in sig i 

almanackan. Tomas tittar på plug in. 

 

§ 9. Lokalen 

 Vattenskada bakom skohyllan efter stopp i systemet. Kommer att åtgärdas i 

sommar. 

 Dörrkarmen behöver också lagas. 



 

   
 

 Lysrörsarmaturen är blockerad av fjärrvärmerör – hyresvärden borde kontaktas. En 

dusch läcker – kanske kan hyresvärden hjälpa oss även med detta.  

Petter arbetar med detta. 

§ 10. Övriga frågor 

§ 11. Nästa styrelsemöte 

Nästa styrelsemöte blir söndag18/6 kl 16.00 i hos Jonas Räntilä, Pilgatan 2. 

§ 12. Mötets avslutande  
Ordföranden förklarade mötet avslutat. 

 

 

/Malin Lovang. 

Aktionslista 170507 Vem Status

Stipendieansökningar lokalen mm Anna Pågående

Stipendieansökningar tävlingsverksamheten och ungdomsutbyten Anna Pågående

Kontakta kommunen om framtida lokalbehov. Anna o Jonas Pågående

Schemalayout Anna o Jonas Pågående

Gästtränarutbyte Jonas Pågående

Lasse letar efter nycklar. Lasse Pågående

Uppdatering av styrelsen på hemsidan Malin Pågående

Att ytterligare någon kan Idrott on line samt fakturering Styrelsen Pågående

Epost angående sponsring Styrelsen Pågående

Hitta en ansvarig för inlämning av uppgifter från Idrottonline (aktivitetsstöd) Styrelsen Ny

Hitta en ansvarig för uppvisningen på Idrottens dag Styrelsen Ny

Hitta en ansvarig för uppvisningen på nationaldagsfirandet Styrelsen Ny

Klubbfotografer Styrelsen Pågående

Utbildning av alla i Idrottonline Styrelsen Pågående

Lokalbokning på hemsidan Tomas Ny


