
 

 
 

Dagordning Styrelsemöte 180415 i Linköping Judo  
§ 1. Mötets öppnande. 
§ 2. Närvarande.  

Jonas Räntilä, Anette Räntilä, Anna Pettersson, Gustav Kindeskog Christian 
Johansson, TomasTegnegård, Tommy Peresin,  Lars Karlsson (adjungerad) 

§ 3. Mötets behöriga utlysande. 
§ 4. Justering av mötesprotokollet. 

Närvarande styrelsemedlemmar justerar protokollet efter att sekreteraren skickat ut det per 
e-post. 

§ 5. Godkännande av dagordningen.  
Dagordningen godkändes 

§ 6. Föregående mötesprotokoll. 
Föregående protokoll godkändes. 

§ 7. Beslutspunkter. 
● Robotdammsugare Jonas ordnar inköp för  max 5000 kr avvaktar till rätt pris 

 
§ 8. Rapportering ekonomi, lokalen och verksamheten. 

● Träningsklocka inköpt och levererad 
Tomas skriver en förenklad instruktion 
 

● Jonas har köpt och monterat duschslangar i bägge omklädningsrummen totalt 7 st 
för 1500 kr. 
 

● Kassören ger en snabb överblick över det ekonomiska läget.  
Rapport utskickad innan mötet. Ekonomin ser bra ut. 
 

● Malin och Anette har utarbetat en rutin kring tävlingsavgifter, Malin informerar 
Anette, utifrån den information skapar och skickar Anette ut avgifter via 
idrottonline. 
 

● Lokal  
Hyresvärden var på besök vilket medförde att, lampa byttes i duschrummet, räcket 
som var löst i trappan fixades. 
Tommy har haft samtal med hyresvärden som informerade att fasaden renoveras 
utvändigt i höst ingen påverkan på vår verksamhet.  
De har inga planer på att riva fastigheten, rören i huset behöver bytas, vilket 
kommer göra, när är ej klart. 
Vid större ombyggnad kan det få påverkan på verksamheten. 
Hyresvärden planerar en större ombyggnad av huset som är  bromsat på grund av 
att  bygglov saknas. Beslut kring detta väntas under våren 2018.  
Byggnation om 1-2 år då kan vi ej vara kvar. 
Dock ser de oss gärna kvar som hyresgäst även efter en ombyggnad.  
De meddelar oss så fort de vet mer. 



 

 
 

 
 
 
 
 
 

● Jonas har haft möte Linköpings kommun.  
Kommunen var väldigt positiva, de finns en lokal under idrottshallen som kan vara 
aktuell, är idag ett gym. Det finns även ett styrketräningsrum som vi kan få nyttja. 
Blir dock ledig först 2021 vilket eventuellt kan vara försent. 
Hyra 1900 kr/kvm/år kostar den lokalen, idag har vi 280kr/kvm/år men kommunen 
subventionerar avgiften, så troligen ingen större ökning av hyran. 
  
Ett alternativ till egen lokal är att  hyra tider i idrottshall vilket blir billigare 
.Men då  måste kommunen betala mattan eftersom andra kan hyra den lokalen och 
kan slita på mattan.Inte heller det verkade helt omöjligt. 
Om vi går den vägen med att hyra kommer vi få förtur till tiderna. 
Vi får planera besök i lämpliga lokaler för att se hur det ser ut.  
Vi behöver även bestämma vad vi behöver tillgång till, såsom butik, kontor och 
pentry. 
Väldigt bra möte tyckte Jonas.  
Ett mål sattes att en plan ska vara klar till jubileet.  

 
● Lasse meddelar kort om det är något särskilt på gång i verksamheten 

Södra Open 5st barn/ungdomar som tävlar. 
Gustav tog silver i DM -73kg  
Dag vann DM i -66kg  
Ingen träning valborg och första maj. 
Ingen träning Kristi himmelsfärdsdag  
Vi kör maj ut denna terminen.  
 

● Medlemsregister, bra utfall av utskicket, flera medlemsavgifter kom in och flera 
har hört av sig och meddelat att de ej vill vara kvar i klubben. 
 
 GDPR på gång en webbsändning som Anna och Tomas funderar på att gå.  
Vi behöver en plan kring hur vi ska behandla detta inom klubben. 
 

● Lars Karlsson väljs som representant och kontaktperson för Föreningsalliansen 
 
 

§ 9. Arbetsfrågor och kalendarium. 
  
Att göra lista 



 

 
 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Wb81D6_KO-vi6e19subzmcZZw-9LmQ14n_Y
K29Nd9I4/edit?usp=sharing 
 

● Förbereda lokalbidragsansökan och lämna föreningsuppgifter till kommunen. Klart 
  

●  Förbereda inlämning av klubbrapporten till Svenska Judoförbundet. TVÅ steg, 
senast 31 maj 2018 Jonas och Tomas undersöker detta tillsammans med Lasse 

  
 

● Huvudadministratörer hos föreningen är Lars Karlsson, Christian Ulman, Jonas 
Räntilä och Henrik Carlqvist 
 

○ Tomas Tegnegård utvald som ny huvudadministratör. Christian U tas bort. 
 
 
 

§ 10. Diskussionspunkter. 
●  Utbildningar Fallteknik utbildningen kostar inte klubben något utan enbart resa 

och  logi. 
Jonas Räntilä,Lasse Karlsson, Alberth Karlsson, Maria Räntilä, Henrik Carlqvist 
ska gå fallteknik och eventuellt Olof Danielsson 

● Åldersrelaterad träning 2 tillfällen, Jonas åker på båda 
● Jubileum 

Uppskjutet tills vidare, lapp för intresserade ej uppe än Lasse ordnar det. 
● Städningen under all kritik för tillfället Christian fixar en checklista. Vi behöver 

även gå igenom städrutinerna ordentligt. 
 Christian undersöker även hur mycket en städfirma skulle kosta. 

§ 11. Övriga frågor. 
§ 12. Nästa styrelsemöte. 27/5 kl 18:45 
§13. Mötets avslutande. 
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