
 

 
 

Styrelsemöte190120 i Linköping Judo  
§ 1. Mötets öppnande. 
§ 2. Närvarande. Jonas Räntilä, Anna Petersson, Christian Johansson,Tomas Tegnegård,Emil 

Sandgren,Gustav Kindeskog, Anette Räntilä, Linus Narby 
§ 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. 
 

§ 8. Rapportering ekonomi, lokalen och verksamheten. 
 

● Kassören ger en snabb överblick över det ekonomiska läget.  
Anette har fått en inventering. 
Vi gör tyvärr ett minusresultat för 2018, för mer information kring ekonomin 
finns rapporterna här. 
http://tiny.cc/lah12y 
 

● Medlemsavgiften är idag officiellt 100 kr, den behöver höjas för att täcka 
medlemsavgiften till förbundet. Detta måste dock beslutas på kommande årsmöte 
Förslag på att höja medlemsavgiften till 200 kr. 
 

● Tv licens försvinner 2019 
 

● Fasta telefonen borde tas bort kostar runt 5000 kr per år Tomas ser över om vi kan 
byta till IP telefon. Se över postbox borde gå till kassören med fakturor osv 
 

●  Gustav och Emil kollar av med Johnny hur posten hanteras idag. 
 

● Utbildningar har kostat klubben 20000kr  under året 
 

● Anette har skapat en budget för 2019 som ska ge ett överskott på 10 000 
 

● Kort avstämning av om något behöver åtgärdas i lokalen  
Dålig städning i bastun 
 
 
 
 

http://tiny.cc/lah12y


 

 
 

● Lasse meddelar kort om det är något särskilt på gång i verksamheten 
Tomas har lämnat in papper till kommunen för bidrag. 
 

● Datum för årsmötet. 
10/2 19:30 Tomas skickar mail via idrottonline 
Kom till årsmötet och vinn en väska. 
Alla dokument och verksamhetsmål inför 2019 finns här 
http://tiny.cc/lah12y 
 

● Väska som present till Jonathan 
 

● Jubileum 
Om vi har 60 års kalas har förbundet erbjudit sig komma ner och dela ut 
förtjänsttecken 
I vår lokal enkelt som det bara går vi bjuder på läsk vatten självkostnadspris för 
någon form av catering. 
Bjuder in medlemmar som är ständiga. Behövs en kommitté. 
 

 
 
 

§ 9. Arbetsfrågor och kalendarium. 
 
 

● Att göra lista 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Wb81D6_KO-vi6e19subzmcZZw-9LmQ
14n_YK29Nd9I4/edit?usp=sharing 
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● Kalendariet  
 
190202 Södra judo open 
190209-10 Borås judo challenge 
190210 Årsmöte 
190302 Förbundsmöte Sveriges judoförbund 
190302-03 K.U.L för klubb 
19???? Funkis dagläger 
190316-17 Läger för alla Linköpings vårläger 
190323-24 Riksfortbildning Varberg 
190330 MSWOP och Sörmlandsträffen i Oxelösund 
190406 Småland open 
190413 Södra judo open 2 
190413-14 Judo 4 life Borlänge 
190420-21 K.U.L för klubb 
190511-12 SM 
190518-19 NM i Finland 
190524-26 Judofestivalen i Lindesberg 
190526 Riksgradering Lindesberg 
190530-190602 Läger i Paris 
190530-31 K.U.L för klubb 
1908 Kyoto Camp med Island och Eventuellt Färöarna. 
 

 
 
 
 
 
 

§ 10. Diskussionspunkter. 
 

● Lokal 
Jonas har en annan lokal på gång i Tannefors vid Friskis och Svettis. Fjärde 
våningen inga pelare.  
En dansstudio i ena halvan, lokalen ägs av ett kinesiskt bolag men förvaltas av tre 
svenskar. Vilka möjligheter och risker finns det med en lokal som denna hur ska 
ett kontrakt skrivas. Anna och Jonas tittar över hur ett kontrakt ska se ut.  
 

● Kommunen går trögt, men de kan kanske ge bidrag för lokal renovering osv. 
 

http://judo.se/event/mswop-och-sormlandstraffen-i-oxelosund/


 

 
 

 
§ 11. Övriga frågor. 

 
Linköping judo skänkte till 500 kr Nätverk mot gynekologisk cancer  till minne av Åsa 
och styrelsen hade medlemmar närvarande vid begravningen. 
 
Alberth Karlsson tog 4:de dan vid riksgraderingen. 
Jonas Räntilä är numer förbundstränare. 
 
 
 
 

§ 12. Nästa styrelsemöte. 20190210 årsmötet kl 19:30 
§13. Mötets avslutande. 
 

 

 


