Styrelsemöte 180318 i Linköping Judo
§ 1.
§ 2.
§ 3.
§ 4.

§ 5.
§ 6.

§ 7.

Mötets öppnande.
Närvarande. Jonas Räntilä, Anette Räntilä, Anna Pettersson, Gustav Kindeskog Christian
Johansson, TomasTegnegård, Lars Karlsson (adjungerad)
Mötets behöriga utlysande.
Justering av mötesprotokollet.
Närvarande styrelsemedlemmar justerar protokollet efter att sekreteraren skickat ut det per
e-post.
Godkännande av dagordningen.
Dagordningen godkändes av mötet
Föregående mötesprotokoll.
Föregående protokoll godkändes
Beslutspunkter.
● De poster som ej tillsattes vid det konstituerande mötet
Städansvarig: Christian Johansson
Tomas ska höra med städpersonal om en checklista
Tävlingsansvarig: Behöver vi verkligen en tävlingsansvarig, Malin Lovang har
tillfrågats och hon kan tänka sig om vi definierar vad som ingår i rollen.
Styrelsen beslutade att potten för tävlingsavgifter klubben ska stå för sätts till
10000 kr initialt.

§ 8.

Rapportering ekonomi, lokalen och verksamheten.
● Kastmattor
○ Mattor är beställda. Beräknad leverans i maj Summa 11799 kr ink moms
och frakt.
● Träningsklocka
○ Tomas ordnar inköp av träningsklocka
● Ekonomi
○ Kassören rapporterar lugnt i ekonomin det löper på enligt plan.

● Lokalen
○ Duschmunstycke K-Rauta ger oss rabatt vilket gör att 7 st kommer kosta
runt 2000 kr
○ Lysrörs armaturer i damernas behöver bytas
○ Dörrkarmen inne i damernas är trasig
○ Galler på högtalarna är dåliga och bör åtgärdas
○ Fuktskador
○ Plattor har ramlat från taket inne i Dojon
○ Tommy får i uppdrag att se över elektroniskt låssystem
● Rapport från huvudtränare
○ Lasse har köpt in barndräkter från SBI och vuxendräkter Green Hill
§ 9.

Arbetsfrågor och kalendarium.
● Att göra lista
○ https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Wb81D6_KO-vi6e19subzmcZZw
-9LmQ14n_YK29Nd9I4/edit#gid=0
● Schema för påsklovet
○ Tisdagen ¾ 09:00-11:30 Jonas får besök av Ånestadsskolans Eftis
Tisdag och torsdags träningar enligt normala schemat
Skriva upp träningstider under påsklovet på vita tavlan plus på hemsida och
facebook
● Rapporter och ansökningar
○ Lasse undersöker hur och vad som ska in till kommunen. Senast 1 april ska
det vara rapporterat
○ Förbereda inlämning av klubbrapporten till Svenska Judoförbundet.
två steg, senast 31 maj 2018

Kalendariet
180407 Sörmlandsträffen, Oxelösund
180415 DM SÖJF, Norrköping
180421-22 Södra Judo Open 2, Haninge
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
§ 10.

Diskussionspunkter.
● Medlemsregister
○ Tomas skickar ut påminnelse.
Registret ska rensas vid terminens slut.
● Utbildningar
○ Judofestivalen Lindesberg utbildning för instruktörer i fallteknik Lasse och
Alberth är intresserade att åka. Den utbildningen ligger utanför det
ordinarie förbundsbidraget.
○ Riksfortbildning, Leif och Henrik måste åka då deras tränar licens upphör
annars.
○ Jonathan bör skickas på assisterande klubbtränarutbildning
○ Lasse och Jonas bör åka på seminarium kring åldersbaserad träning.
○ Klubben erhåller bidrag för 6 deltagare á 2000 kr, vi riskerar hamna utanför
det taket, vilket bör in i en budget. Anette ordnar en budget utifrån
föregående års resultat.
● Robotdammsugare
○ Vi avvaktar inköp då priset varierar så vi köper i rätt tid.
Innan inköp ska Jonas testa med sin robotdammsugare en gång till i dojon
då det finns risk den tror mattskarvar är kanter som den inte vill åka nedför
vilket medför den endast kör på en matta.

● Läger i samband med Södra open 21/4
○ Då IK Södra Judo varit otydliga kommer vi ej anordna ett organiserat läger
där vi sover i dojon. Vi kontrollerar vilka som är intresserade av att åka dit
och tävla.
● Jubileum
○ En festkommité bör tillsättas, Lasse sätter upp anslag för att se om det finns
intresse. Om inga skriver upp sig ber vi valberedningen undersöka om det
finns några som vill ingå i en festkommitté.
○ Alla i styrelsen får i uppdrag att komma med förslag på tänkbara aktiviteter
till nästa styrelsemöte.
○ Betalning hur mycket ska klubben skjuta till.
○ Hedersmedlemmar ska bjudas in, Lasse har en lista på vilka de är.
○ Förtjänsttecken Henrik ska få ett förtjänsttecken plus att klubben betalar
avgiften för hans gradering till 1:a dan. Även Lasse bör få detta.

§ 11.

Övriga frågor.
● Lasse har fått en förfrågan om vi kan låna ut klubblokalen för ett årsmöte en
söndag. Styrelsen godkänner detta, då det är en förening som sysslar med
välgörenhet tar vi ej ut någon hyra för detta.

§ 12.
§13.

Nästa styrelsemöte.
Nästa möte är den 15/4 kl 20:15 i klubblokalen
Mötets avslutande.
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet för avslutat

