
 

 
 

Protokoll Styrelsemöte 181111 i Linköping Judo  
§ 1. Mötets öppnande. 
§ 2. Närvarande. Anna Pettersson (ordförande), Tomas Tegnegård, Gustav Kindeskog, 

Christian Johansson, Anette Räntilä, 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. 
§ 6. Föregående mötesprotokoll. 

Genomläsning för att se om något skall tas upp även på dagens möte och inte redan finns 
på dagordningen samt i så fall vid vilken§. 

§ 7. Beslutspunkter. 
Inga beslutspunkter detta möte 

§ 8. Rapportering ekonomi, lokalen och verksamheten. 
 

● Kassören ger en snabb överblick över det ekonomiska läget.  
 
Ekonomin utskickad via e-post ser bra ut, vi inväntar bidrag.  
Lite färre avgifter mot normalt.  
Mycket tapp framförallt på vuxen sidan. 

 
● Kort avstämning av om något behöver åtgärdas på lokalen. 

  
En lite längre kil för mattan då den tryckt in en av mattorna. 
Lysrör i dojon.  
Hyresgäster utflyttade från huset och fasad renovering påbörjad 
Vi vet ej hur vårat kontrakt ser ut med tanke på uppsägningstider osv. om det 
behövs tittar Anna över vårt hyresavtal.  
Vi har inte hört något mer kring lokal i Berga.  
Tommy kontaktar hyresvärd 

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

 
Tyra och Vidar har tagit  silver till Vidar och brons till Tyra i Adidas Judo 
challenge. 
 Pokaljakten 24/11 halva avgiften Anette skickar ut en avgift via idrottonline.  

 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 

§ 9. Arbetsfrågor och kalendarium. 
 
 

● Att göra lista 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Wb81D6_KO-vi6e19subzmcZZw-9LmQ
14n_YK29Nd9I4/edit?usp=sharing 
 

● Stryker nyckel letning tills vidare 
  
Kalendariet  

 
181007 Söjf möte i samband med pokaljakten 
181007 Newaza open Norrköping 
181013 Stockholm Södra 
181019 Teknikpass med Sensei Iura 
181020-21 Koshiki no Kata kurs Sensei Iura 
181124 Södra Judo Open 
181124 Riksgradering Vilhelmina 
181125 Pokaljakten 4 Norrköping 
181125 Newaza Open Norrköping 
181208-09  Decemberläger 
181215-16 Riksgradering Stockholm 
181215 Zongradering Kristiansstad 
181216 Terminsslut 
1901?? Städdag 
1901?? Terminsstart 
1902?? Funkis dagläger 
 
 

 
 
 
 

§ 10. Diskussionspunkter. 
 

● Jubileum blir ej 17/11 bordlägges tillsvidare. 
 

● Lokal 
Då Jonas ej kunde närvara fanns inga nyheter kring detta 
 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Wb81D6_KO-vi6e19subzmcZZw-9LmQ14n_YK29Nd9I4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Wb81D6_KO-vi6e19subzmcZZw-9LmQ14n_YK29Nd9I4/edit?usp=sharing


 

 
 

● Utbildningar borde beslutas i styrelsen, vilka som ska gå.  
Även Vilka utbildningar som har representanter/ledare från oss bör meddelas 
styrelsen. 
. 

● Jonathan har hjälpt till mycket han borde få en present som tack för hjälpen i höst, 
alla funderar på lämplig present för att tas upp till beslut vid nästa möte. 
 

● Caspian har betalat avgift men slutat, har kontaktat Anette. Kolla om han verkligen 
har betalat och Anette kollar hur många gånger han tränat. 
 

● Gustaf har besökt föreningsmöte, skriver en sammanfattning och mailar Tomas 
 

● Förslag på ett reportage från Corren eller Linköpinggnews om vuxenträning. 
Försöka få in detta kring nyår. Corren hade reportage om äldre nybörjare inom 
simhopp, något liknande för oss vore bra reklam. 
 

● Bra intresse kring fall träning Judo 4 balance när Jonas och Alberth visade i 
Missionskyrkan.  
 

§ 11. Övriga frågor. 
Julschema tränarmöte kring detta. Se nedan för tidpunkt. 
Terminsslut 16/12 
Tränarmöte 28/11 kl 20:00 Lasse kallar till det. Tomas skickar ut kallelse via idrottonline 
Eventuellt kommer Micke Öberg hit annandagen och håller ett teknikpass. 
 

§ 12. Nästa styrelsemöte. 9/12 19:30 
§13. Mötets avslutande. 
 


