
 

 
 

Styrelsemöte190310 i Linköping Judo  
§ 1. Mötets öppnande. 
§ 2. Närvarande. Jonas Räntilä,  Christian Johansson,Tomas Tegnegård, Gustav Kindeskog, 

Anette Räntilä, 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. 
 

§ 8. Rapportering ekonomi, lokalen och verksamheten. 
 

● Kassören ger en snabb överblick över det ekonomiska läget.  
Gjorts en sammanställning som kommer via mail. 
Intäkter hittills 158 000 kr Borde komma in 30000 totalt i bidrag från stat och 
kommun. 
För tillfället +73000 
På banken har vi för tillfället 450000 
Problem med medlemmar som ej betalar. 
 

● Fasta telefonen borde tas bort kostar runt 5000 kr per år  
Beslut Vi säger upp telefonen helt och hållet. 
Se över postbox borde gå till kassören med fakturor osv.  
Beslut Mestadels fakturor vi säger upp postboxen och skickar posten hem till 
Lasse istället.  
Gustav ställer också upp att scanna in fakturor.  
Se över vilka fakturor som går att få via mail kan eventuellt spara in på 
faktureringsavgifter.  
Vi gör adressändring och säger upp postboxen, Lasse kollar detta. 
 

●  Kort avstämning av om något behöver åtgärdas i lokalen  
Alberth har städat bastun 
Robotplattformen är trasig, Leif ordnar det 
 
 

● Lasse meddelar kort om det är något särskilt på gång i verksamheten 
Årsmöte i Söjf medlemsavgiften sänkt till 10 kr dock fått fel faktura på 214 
personer borde vara 296 då vi hade så många förra året. 



 

 
 

Tidigare avgift 20 kr. 
Tunnt på medlemsfronten, vi måste synas bättre.  

● På något sätt samla in mail adresser vid uppvisningar för att göra utskick i början 
på terminer. 
Påsklov, träningsschema måste in. 
LOK stödet inskickat. 
Jonas kommer ha elevens val på engelska skolan 11-12/6 
 

● Väska som present till Jonathan ej utdelad ännu. 
 

● Jubileum 
Om vi har 60 års kalas har förbundet erbjudit sig komma ner och dela ut 
förtjänsttecken.  
Tomas skickar ut via idrottonline om att vi behöver en kommitte för att ordna ett 
jubileum. 
 

 
 
 

§ 9. Arbetsfrågor och kalendarium. 
 
 

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

● 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 
190427-28 SÖJF U15-U17 läger Linköping 

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


 

 
 

190428 Pokaljakten Norrköping 
190428 DM Norrköping 
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 
Skype möte med kommunen gav inte så mycket, kommunen funderar på ett 
kampsportens centrum i Collegium. 
 

● Kommunen går trögt, men de kan kanske ge bidrag för lokal renovering osv. 
Inget nytt kring lokal vid Tannefors Center. 

 
 

§ 11. Övriga frågor. 
● Jonas vill köpa in klubbvimplar, och liknande profilmaterial 

Så fort avtalet är inlämnat till Stadium så kan vi kolla med dem vad som finns. 
 

● Containern är flyttad till familjen Lovang  dock ingen faktura än på själva flytten 
 

● Anette har gjort en mall för kvitto till friskvårdsbidrag.. 
 
 

§ 12. Nästa styrelsemöte. 20190407 kl 19:30 
§13. Mötets avslutande. 
 

 

 


