
 

   
 

Styrelsemöte i Linköping Judo 14/1, kl 20.00, i Judolokalen 
Närvaro: Jonas Räntilä (ordförande), Anette Räntilä (kassör), Christian Ulman, Anna Petersson, 

Linus Narby, 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. 

 Preliminärt gör vi ett överskott på drygt 36 000 kr. Kontona omfattade 

sammanlagt drygt 400 000 kr. 

 Vi behöver göra en varuinventering i klubb-butiken. Lasse gör det under veckan 

och skickar resultatet till Anette. 

 Kaffemaskin alternativt vattenkokare och nescafe i lokalen för de väntande 

föräldrarna. Det vore nog populärt och då skulle föräldrarna kunna exempelvis 

swisha pengar. Förra gången de provade blev resultatet tyvärr mycket städning 

och dåligt med pengar. Vi kan testa en period och se hur det faller ut. Linus 

ordnar en lapp att sätta upp. Vi tar 10 kr för kaffe och kaka som swishas till 

klubben. 

 Utskick om betalning av träningsavgifterna behöver komma ut. Då kan vi bocka 

av de som betalat. Christian och Tomas gör ett utskick. 

 Underlag för rapportering behöver påbörjas. Tomas och Henrik stämmer av 

tillsammans. 

 Anna får inte sina e-post som hon ska. Anna kontrollerar om hon har för stark 

brandvägg. 

Tänkbara investeringar som vi funderar på till nästa möte 

 Kastmattor. Vi skulle kunna ha en ”bur” längs väggen intill ribbstolen att ha 

dem i. Då kan man använda ”buren” att hålla i om man vill göra övningar. 

Kastmattorna de har på klubben på Island är 15 cm tjocka. Tomas har sett mattor 

som är 7-8 cm tjocka inom gymnastiken. Vi gör en undersökning av vad som 

finns och vad de kostar. 

 Tidtagningsklocka, ca 800 kr, med LED-display på väggen så att man kan se hur 

tiden räknar ner. 

 Jonas testar sin dammsugarrobot som dammsuger judomattorna under mötet. 

Kan det vara intressant att titta på vad det kostar att låta den dammsuga mattan 

varje dygn. Kostnaden skulle ligga på omkring, 5590 kr. D5 klarar på ett batteri 
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 vilket gör att den kan klara mattan på ett batteri. Vi kan köpa 

dammsugarrobot för de pengar som vi får in på att sälja begagnade judomattor. 

 Nya judomattor för hela dojon skulle kosta omkring 150 000 kr. Vi kommer 

sannolikt bli tvungen att byta dem relativt snart eftersom några har börjat spricka 

(ca 6 st). Ett försiktigare förslag är att byta en andel av mattorna exempelvis en 

tredjedel per år under tre år. 
 

 

§ 8. Kalendarium. 

 

180203 Södra Judo Open 1, Haninge 

180210-11 Borås Judo Challenge 1, Borås 

180211 Årsmöte i SÖJF i Trosa Vagnhärad kl 16.00 

180304 kl 20.00 i Judolokalen Årsmöte 

180325 DM SÖJF, Linköping 

180407 Sörmlandsträffen, Oxelösund 

180421-22 Södra Judo Open 2, Haninge, Bortaläger för vår klubb. 

180428 Sun City Judo Open, Karlstad 

180505-06 Trollträffen 1, Trollhättan 

180518-20 Judofestival, Lindesberg 

180602-03 Svenska Mästerskapen, Trollhättan 

180616-17 Green Hill International tournament, Stockholm 

180618-20 Stockholm Summer Randori, Stockholm 

180809-12 Island-Södra IK-Linköping judoläger 

 

 Arbetsprojekt och information 

Årsmöte 

 Kallelse till årsmötet behöver sättas upp på anslagstavlan tillsammans med 

årsmöteshandlingarna. 

 Jonas vidarebefordrar ekonomisk redovisning från Anette till revisorerna under 

nästa vecka. 

 Fundera på mål för att stimulera tävlande. Ett alternativ är att vi kan sponsra med 

halva anmälningsavgiften till alla tävlingar, inte bara pokaljakten. Det kan vara så 

att det är annat som krävs. Vi funderar på lämpliga åtgärder och mål för 

verksamhetsplanen. 

 

Läger i samband med Södra Judo Open 

Vi skapar ett bortaläger vid Södra Judo Open. De har aktiviteter runt tävlingarna som vi 

kan delta på. Jonas hör om de kan ordna någon träningsaktivitet på lördagkvällen som 

komplement till de allmänna träningarna som Södra arrangerar. 

 

§ 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 4/2 kl 20.00 i Judolokalen. 

§ 12. Mötets avslutande  
Ordföranden förklarade mötet avslutat. 

 

/Malin Lovang. 
 

 

Aktionslista 180114 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 ex mattor 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

Söka pengar för idrottslyftet – assisterande klubbtränarutbildningarnaJonas Pågående


