Dagordning Styrelsemöte180527 i Linköping Judo
§ 1.
§ 2.

Mötets öppnande.
Närvarande.Jonas Räntilä (ordförande), Tomas Tegnegård, Anna Pettersson, Tommy
Peresin, Gustav Kindeskog, Lars Karlsson (adjungerad)

§ 3.
§ 4.

Mötets behöriga utlysande.
Justering av mötesprotokollet.
Närvarande styrelsemedlemmar justerar protokollet efter att sekreteraren skickat ut det per
e-post.
Godkännande av dagordningen.
Föregående mötesprotokoll.
Föregående protokoll godkänt

§ 5.
§ 6.

§ 7.

Beslutspunkter.
Under §7 finns de frågor som diskuterades under föregående möte och som nu skall
beslutas. Exempel är förslag på investeringar, förändringar, skall vi arrangera en tävling,
etc. Underlaget är bearbetat på föregående möte och nu är det endast själva besluten kvar.

§ 8.

Rapportering ekonomi, lokalen och verksamheten.
● Kassören ger en snabb överblick över det ekonomiska läget.
Anette har skickat rapport i förväg följer plan 34000 i plus just nu
● Skicka ut medlemsavgifter1 augusti sista betalningsdatum 31 augusti
● Kort avstämning av om något behöver åtgärdas på lokalen.
Dörren i damernas dörrkarmen, Gustaf tittar på det.
● Högtalarna är dåliga, elementen och frontarna är trasiga, laga eller går det få upp
högtalarna som står i gymmet på väggen.
● Ju jutsu sektionen vill måla långsidan för bättre bakgrund till foton, godkännes av
styrelsen.
● Tommy har ställt frågan angående kodlås istllet för nycklarna vi har idag.
● Lasse meddelar kort om det är något särskilt på gång i verksamheten
Avslutningsvecka Lasse har köpt in glass som finns i frysen.
● Idrottsalliansen, Lasse kandiderar till styrelsen

● Sommarträningar drar igång mån,tis,ons barn välkomna med egen Uke
● Robotdammsugare inköpt och fungerar bra, finns en app Neato logga in med info
adress Judo123. Man kan slänga ut den i hallen till exempel eller i
omklädningsrummen.
Mattan körs varje natt kl 03:00 under sommaren behöver vi ändra tiderna lite.
Eventuellt ändra var vi tömmer den.
● Kastmattor är efterlysta datum för leverans har nu meddelats kommer under v 28.
● Ylva Berglund är intresserad av att städa istället för Ola. Johanna Karlsson är även
intresserad.
● Städdag söndagen 19 augusti kl 17-20 ta med de som ska städa i höst
● Inte anmälda till nationaldagsfirande vi får säkert plats, Tomas kollar om det finns
någon som kan ta det. Lasse eventuellt på morgonen.
● Sedan 25/8 är det idrottens dag. Vi får betalt för att vara med.

§ 9.

Arbetsfrågor och kalendarium.
Att göra lista
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Wb81D6_KO-vi6e19subzmcZZw-9LmQ14n_Y
K29Nd9I4/edit?usp=sharing

●

Förbereda inlämning av klubbrapporten till Svenska Judoförbundet. TVÅ steg,
senast 31 maj 2018
Rapport skapade men ej inskickad stämmer siffrorna
Steg 1 är troligen klar Lasse har svarat Tomas och Lasse går igenom det efter
mötet.

Kalendariet
180421-22 Södra Judo Open 2, Haninge
180428 Sun City Judo Open, Karlstad
180505-06 Trollträffen 1, Trollhättan
180518-20 Judofestival, Lindesberg
Lasse, Jonas, Maria, Alberth, Henrik och Olof Ett häfte med övningar som man
som utbildare ska följa.
Jonas ska hålla för Fujitsu
Erbjuda Corren gå kursen.
Delar avgiften 5000 till klubben och 5000 till den som håller i kursen
180602-03 Svenska Mästerskapen, Lindesberg
180616-17 Green Hill International tournament, Stockholm
180618-20 Stockholm Summer Randori, Stockholm
180809-12 Island-Södra IK-Linköping judoläger

§ 10.

Diskussionspunkter.
● Jubileum inga har visat intresse, vi behöver en brainstorming kring detta, vi får
göra det enkelt.
● Schema över träningar vid helgdagar.Alberth vill byta tisdag till Ung/vuxna
Teknik & Randori
● Träningsschema inför höstterminen
● Sön 16-17 stor och liten
● Sön 17-18 barn fortsättning
● 18-19:30 ungdomar och vuxna därefter 30 min kata för de som vill
● Vi behöver bli mer samstämmiga i vår terminologi så allt blir rätt från början. För
att alla ska ha samma grunder.
● Vi behöver få in fler gästtränare och åka på mer läger

§ 11.
§ 12.
§13.

Övriga frågor.
Nästa styrelsemöte.
Måndag 13 augusti kl 20:00 om det behövs.
Mötets avslutande.

