Protokoll Styrelsemöte 180930 i Linköping Judo
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§ 8.

Mötets öppnande.
Närvarande. Jonas Räntilä, Anette Räntilä, Tomas Tegnegård, Emil Sandgren, Christian
Johansson, Gustav Kindeskog, 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. Godkändes
Föregående mötesprotokoll.
Föregående mötesprotokoll godkändes
Beslutspunkter.
Inga beslut detta möte
Rapportering ekonomi, lokalen och verksamheten.
● Kassören ger en snabb överblick över det ekonomiska läget.
Intäkterna har börjat komma efter sommaren. 407 000 i intäkter.
● Vi väntar på lite bidrag från kommunen.
Vi behöver skicka underlag till förbundet för att få pengar för utbildningar, på
totalt 13 000 kr. Stora kostnader för utbildningar men det kompenseras av
bidragen. Vi ligger +19 000
● Kort avstämning av om något behöver åtgärdas på lokalen.
○ Dörrkarm fixad.
○ TV:n på plats.
○ Lite lysrör är fixade.
○ Lasse har sanerat duschrummen
○ Dåligt med folk på städdagen, inför nästa skicka ut via idrottonline
○ Fråga Johanna Karlsson om hon är intresserad av att ta städjobbet.
○ Christian tar en genomgång den 10 oktober kl 16:00
● Lasse meddelar kort om det är något särskilt på gång i verksamheten
○ Möte kring nya bidragsregler Tors 11/10 kl 18 Gustaf går på den.
● Jonas har varit i Skärblacka och besökt Billerud Korsnäs.
Vi kommer hålla i en fallkurs för anställda på Billerud Korsnäs med start den 9/11
som är 10 ggr.
Jonas kan behöva hjälp med dessa kurstillfällen.
Detta ger 150 kr per deltagare till klubben + 10000 kr från AFA
Vi behöver fundera på hur ersättningarna ska se ut för instruktörer i fallkurser som
ges i klubbens regi. Förslag på att klubben tar 5000 kr första gången en instruktör
håller i en sådan kurs.

Jonas & Alberth ska på en balansera mera dag i Missionskyrkan som PRO
anordnar.
Klubben har ett bord där för att presentera fallkursen.
Förslag på att erbjuda en prova på gång för att locka folk.
Den prova på gången presenteras på Balansera mera vi bjuder in media till det
tillfället
●

§ 9.

AFA Försäkring kommer hit i oktober där Jonas kommer ha en presentation för ett
hundratal deltagare på träffen..

Arbetsfrågor och kalendarium.
● Att göra lista
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Wb81D6_KO-vi6e19subzmcZZw-9LmQ
14n_YK29Nd9I4/edit?usp=sharing
● Rapport till SJF senast 30/9 var inte en rapport utan bara en påminnelse att
registrera alla medlemmar i Idrottonline
●

Tomas tar ut en lista på ej betalande medlemmar. Där tränare kan stryka namn de
vet slutat.

● Tomas skickar ut en påminnelse på avgiften via idrottonline
● Lokaluthyrning till Klara Gymnasiet Anette fixar med fakturerings uppgifter

Kalendariet
181007 Söjf i samband med pokaljakten
181007 Newaza polen Norrköping
181013 Stockholm Södra
181019 Teknikpass med Sensei Iura
181020 och 21 Koshiki no Kata kurs Sensei Iura
18???? Höstläger
18???? Decemberläger
1902?? Funkis dagläger

§ 10.

Diskussionspunkter.
● Jubileum
○ Förslag Catering cirka 300 kr per kuvert vi tar ?? kr per deltagare, beroende
på kuvertavgift.
○ Klubben bjuder på alkoholfri dryck till maten.
○ Bjuda in förbundet för att dela ut förtjänsttecken i guld.
Jonas fixar ansökan för alla utom sig själv.
○ I värsta fall går vi minus på jubileums firande. Denna kostnad finns i
budget.
○ Förslag på datum 17/11
● Schema över träningar vid helgdagar. Höstlovet, tränarna kommer överens om
vilka som kan och vilka träningar som kommer ske
● Lokal
Träff med kommunen i våras, finns lite lösa planer antingen Berga eller under
idrottshallen.
Jonas har träffat kommunen i Berga Idrottshall.
Där Jonas har föreslagit matta på 15x30 m
Berga Idrottshall är perfekt i storlek.
Idrottshallen i Berga kommer ha en fast kostnad per timme. Om vi då bokar upp
runt 40 timmar i veckan kommer vi ändå få en lägre kostnad mot vad vi har idag,
I Berga finns det parkering gratis i Berga centrum.Även bra kollektivtrafik.
Finns förslag på utbyggnad med exempelvis kafeteria.
Lokalen i sporthallen går ej då det är pelare i hela lokalen.
Finns förslag på att göra ett kampsportscentrum i Collegium. Men det känns inte
så aktuellt för oss både med tanke på läget och risk för kollision med tider om vi
ska anordna tävlingar osv.
Med stor lokal där vi har fullstora mattor för shiai kan vi arrangera tävlingar vilket
kan ge intäkter med. Exempelvis pokaljakten.
Jonas fortsätter bearbeta kommunen.
Har vi tur pratar vi inflyttning hösten 2019.
Jonas kommer ta hjälp av Anna för eventuella kontrakt.
● Koshiki No Kata kurs få anmälda, men finns hopp om fler, eventuellt bidrag från
SÖJF.
Eventuellt ett extra pass på fredagen för 100 eller 150 kr per delatagar. En sådan
träning kan vi ansöka om bidrag på 500 kr från SÖJF

§ 11.
§ 12.
§13.

Övriga frågor.
Nästa styrelsemöte. 11/11 kl 19:30
Mötets avslutande.

