
 

 
 

Styrelsemöte190609 i Linköping Judo  
§ 1. Mötets öppnande. 
§ 2. Närvarande. Christian Johansson,Tomas Tegnegård, Gustav Kindeskog, Anette 

Räntilä, Emil Sandgren, Tommy Peresin, Lars Karlsson (Adjungerad), Leif Hansson 
(Inbjuden) 

§ 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. 
● Val av ordförande för mötet. 

Gustav Kindeskog valdes till ordförande. 
 

● Styrelsen godkänner byte av underlag i dojon med en budget på max 40000. 
Leif utses till arbetsledare, med Tomas som assistent. 

 
§ 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. 
 
 

 
 
 

● 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 
○ 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 

 
 
 
 

§ 9. Arbetsfrågor och kalendarium. 
 
 

● Att göra lista 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Wb81D6_KO-vi6e19subzmcZZw-9L
mQ14n_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 
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. 
 
 
 

 
 

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


 

 
 

§ 10. Diskussionspunkter. 
 

● Lokal 
 

○ Nytt golv i dojon förslag på konstruktion skickat till styrelsen. 
○ 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. 
Allt runtomkring ska göras innan själva byggandet. 

○ Förslag på att såga mattor 6-7 juli ute hos Lovanggruppen, vi måste 
kontrollera ström till bandsåg. Tomas hör med Malin. Samtidigt rensa 
bland de mattor som finns i containern. 
Är vi tillräckligt många kan vi nog köra utan att behöva ställa en enda 
träning. Men troligast 1-1,5 vecka. 

 
§ 11. Övriga frågor. 

 
§ 12. Nästa styrelsemöte. Beslut via mail. 
§13. Mötets avslutande. 
 

 

 


