
 

 
 

Styrelsemöte190519 i Linköping Judo  
§ 1. Mötets öppnande. 
§ 2. Närvarande. Jonas Räntilä,  Christian Johansson,Tomas Tegnegård, Gustav Kindeskog, 

Anette Räntilä, Emil Sandgren, 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. 
 

§ 8. Rapportering ekonomi, lokalen och verksamheten. 
 

● Kassören ger en snabb överblick över det ekonomiska läget.  
○ Lågt medlemsantal jämfört med föregående år. 48% jämfört med helår 

2018. 
 

○ 35000 plus i maj. 
 

○ Vi har missat att lokalbidragen ska in tidigare, ändring mot förra året. 
Lasse har nu skickat in siffrorna och kommunen har lovat betala detta trots 
att vi är försenade. 
 

○ Allt sker via Interbook vi måste kontrollera vår inloggningar där. 
25/2 och 25/8 är nya datumen för inskickning av uppgifter. 
 

● Fasta telefonen är uppsagd. 
 

● Postboxen betalar vi ett år till, sen ändrar vi adressen till Lasse. Ta bort 
postadressen och telefonnummer från hemsida och idrottonline. Tomas kontaktar 
Berglund kring detta. 
 

●  Kort avstämning av om något behöver åtgärdas i lokalen  
Se över lysrör. 
Dörrmattorna bör ses över. 
 
 
 
 
 



 

 
 

● Lasse meddelar kort om det är något särskilt på gång i verksamheten 
○ Söjf möte, nu finns det en verksamhetsplanering i idrottonline. 

 
○ Distriksfortbildning framflyttad. 

 
○ Bingon är det inte Länsstyrelsen längre utan en ny myndighet, kommer 

behöva drivas som en ideell förening.  
Lasse, Emil och Johnny representerar från Linköping Judo, 
 

○ Vi går in i avslutningsvecka v21 
 

○ Sommarträning Mån och Ons, även tisdagar 
 

○ Höstterminen börjar 18/8  
 

○ Städdag torsdag den 15/8 kl 18:00 Tomas skickar ut mail om det.  
 

○ Tomas kopierar aktiviteterna inför terminen. 
 

○ Tränarmöte Ons den 14/8 kl 20:15 Tomas skickar kallelse 
 

○ Väska som present till Jonathan ej utdelad ännu. Jonathan försvinner till 
hösten 
 

● Jubileum 
Om vi har 60 års kalas har förbundet erbjudit sig komma ner och dela ut 
förtjänsttecken.  
Tomas har skickat ut via idrottonline om att vi behöver en kommitte för att ordna 
ett jubileum. Fått in en intresseanmälan från Anders Käll, Tomas svarar honom. 
 

 
 
 

§ 9. Arbetsfrågor och kalendarium. 
 
 

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

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


 

 
 

● Kalendariet  
 
190518 Fortbildning för assisterande klubbtränare i Linköping 
190520-190526 Avslutningsvecka med glass. 
190524-26 Judofestivalen i Lindesberg 
190526 Riksgradering Lindesberg 
190530-190602 Läger i Paris 
190530-31 K.U.L för klubb 
190808-190811 Kodo Camp med Island och Eventuellt Färöarna.  
191005-191006 Klubbtränar utbildning 
191012-191013 Utbildning Kata domare i Linköping Kurs och regelgenomgång 

  på lördagen. Sedan DM i Nage No Kata och Katame No Kata. 
 
 
 

 
 

§ 10. Diskussionspunkter. 
 

● Lokal 
 

○ Nytt golv i dojon förslag på konstruktion skickat till styrelsen. 
Vi behöver prata med företag kring priser på det material som behövs. 

○ Betrakta det som en tillgång och göra avskrivning på det.  
○ Ansöka om bidrag för ny matta från fonder (Arvsfonden & Gustav V) 

Ska vi byta underlag i år och matta nästa år, eller underlag i år och matta 
nästa Göra en ordentlig tidplan. Ta in det från Leif och höra vad han tror 
kring tid osv. Beslut nästa möte. 

○ Konstruktionen är baserad på att vi sågar gamla mattor i fyrkanter som 
sedan limmas på undersidan av plywood, detta kommer ge ett golv med 
bättre spänst. 

○ Fråga Anna om hon kan fortsätta titta på detta med fonderna. 
○ Kommunen bidrag, andra klubbar har fått mycket pengar 

 
 

§ 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. 
 

● Ersättning till hjälptränare under 25, enbart för ett pass i veckan.  
Bidrag till idrottsledare upp till ett visst belopp är utan arbetsgivaravgifter.  
 
 



 

 
 

● Förslag 1 
○ Trappa på ersättning beroende på vilka utbildningar man gått.  

 
● Förslag 2 

○ Istället för pengar fram till de kan ta hela pass själva, då får de pengar. 
Ersättning i form av någon form av gåva. 
 

● Förslag 3 
○ Ersättning enbart till de som är huvudtränare som sedan efter eget bevåg ge 

vidare till sin hjälptränare. Man ska kunna hålla träningen själv. 
 
Vi utgår från protokollet och diskuterar vidare på nästa möte. 

 
 
 

● Rutiner kring rapporter till kommunen och staten 
● Uppvisning 6/6 i Valla, mattor måste hämtas i Vikingstad, Tomas ordnar med 

någon form av registrering via hemsida, med QR kod. 
Jonas har pratat med Maxi men de var inte intresserade. 
Citygross Tomas kollar om de är intresserade. 

 
 

§ 12. Nästa styrelsemöte. 20190609 kl 19:00 
§13. Mötets avslutande. 
 

 

 


