Styrelsemöte190825 i Linköping Judo
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Mötets öppnande.
Närvarande. Christian Johansson,Tomas Tegnegård, Gustav Kindeskog, Anette
Räntilä, Emil Sandgren, Tommy Peresin, Lars Karlsson (Adjungerad), Jonas Räntiläa
Mötets behöriga utlysande.
Justering av mötesprotokollet.
Närvarande styrelsemedlemmar justerar protokollet efter att sekreteraren skickat ut det
per e-post.
Godkännande av dagordningen.
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§.
Beslutspunkter.
● Golvbyte: Arbetet utfört inom budget runt 30000 kr än så länge tillkommer lite
fler kostnader men det är beräknat hamna under 35000 kr. Ett stort tack till alla
som hjälpt till i synnerhet till Leif som gjort ett jättearbete.

§ 8.

Rapportering ekonomi, lokalen och verksamheten.
● Kassören ger en snabb överblick över det ekonomiska läget.
○ Ekonomin ser hyfsad ut, vi ligger för närvarande på halva intäkterna
gentemot helåret.
○ Budget på 60000 för medlemsintäkter,
○ Försäljningen ligger däremot sämre till än beräknat
○ Inköp ligger på 0 för tillfället då
○ Det är statliga bidrag på cirka 20000 på ingång
○ Läger inkomster ligger under budget då vi ej haft de läger vi budgeterat
○ Betalda tävlingsavgifter är 2700 gentemot budgeterat 15000
Vi ligger för tillfället -10000 då vi har betalat hyra för 8 mån men inte
fått in höstens avgifter.
○ Jonas, Fredrik och Leif åker till Lindesberg men vi betalar enkom för
Fredrik och Leif. Vi får 2000 kr från förbundet.
○ Vi behöver söka bidrag för Jonathan Peolsson Ass tränar kurs.
○ 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 lysrörsarmaturer, i dojo och övriga lokaler, köpa in led förslagsvis
Jula, vi får prata med Jimmy.
Dörrmattorna bör ses över. Ny dörrmatta ska köpas in. Lasse ordnar med det

● Lasse meddelar kort om det är något särskilt på gång i verksamheten
○ Bingon har förändrats kraftigt då den inte längre ligger under
Länsstyrelsen, Idrottens bingo ska nu påbörja ansökningar. Det måste
skapas en paraplyförening som är förberedd. När den föreningen är
bildad behöver arbetet med ansökan påbörjas. Dock har bingon gått
sämre än tidigare.
○ Vi behöver få med en representant till mötet den 10 september, Emil på
förslag vi får höra med Johnny med.
○ Styrelsen beslutar att Linköping Judoklubb ska gå med i bingoalliansen
även detta år.
○ Tomas har kopierat aktiviteterna inför terminen.
○ Vi har missat idrottens dag tyvärr, en ansvarig för uppvisningen
behövs.
○ Det går att hyra Ljungsbro simhall på söndagar ha någon form av
aktivitet. En kostnad på cirka 3000 kr. Förslag från Jonas.
○ Spela in en film på 30 sek vad drömmen om judo är få 5000 kr och
chans till att vinna 10000 kr. Förslag på att anordna en tävling med
prispengar alternativt betala någon att göra en sådan film.
○ Via Idrottslyftet kan klubben få bidrag genom samverkan med andra
idrotter.
○ Förslag på att skicka ut intresseförfrågan till andra klubbar med
exempelvis fallträning
○ Profilkläder kontraktet är påskrivet åka ut med till Stadium.
○ Postboxen försvinner nu under hösten, Posten skickas istället till Lasse

§ 9.

Arbetsfrågor och kalendarium.
● Att göra lista
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Wb81D6_KO-vi6e19subzmcZZw-9L
mQ14n_YK29Nd9I4/edit?usp=sharing

● Kalendariet
190915 Tränarseminarium för klubbens tränare
190928-190929 Kata kurs med Sensei Lura i Kristianstad
190929 SÖJF möte och Pokaljakt
190930 Sista dag att uppdatera medlemsregistreringen.
191005-191006 Ass klubbtränarutbildning Uppsala
191019-191020 Klubbtränar utbildning i Linköping
19????-19???? Utbildning Kata domare i Linköping Kurs och regelgenomgång
på lördagen. Sedan DM i Nage No Kata och Katame No Kata.
191123 Södra Judo Open
191214-191215 ungdomsläger SÖJF

Skicka förslag till Lasse på datum kring en intern tränarutbildning
Studiecirkel: Jonas har pratat med SISU om att utföra en studiecirkel baserad
på boken Åldersanpassad fysisk träning för barn och ungdom skriven av



Michail Tonkonogi SISU betalar boken.
Vi behöver gå SISU kurser dessa kurser är gratis för föreningar som
samarbetar med SISU.
14/10 kväll sedan en lördag i november. Skicka ut till tränarlistan.

§ 10.

Diskussionspunkter.
● Lokal
○ 15/9 tränarseminarium 11-13 plus efterföljande lunch. Tomas skickar
ny kallelse. Eventuellt kurs i första hjälpen. Jonas ska höra med en
scoutledare mot en ersättning på 300 kr.
○ Bygget av golvet gick bra enligt plan en smärre försening på grund av
uteblivet materiel.
○ Förslag Ersättning till hjälptränare ungdomar, 25 kr om man inte är
utbildad 50 kr om man är utbildad ass klubbtränare. 100 kr har egen
grupp och har klubbtränare. För alla under 25 år. kommer att beslutas
inför varje termin. Beslut nästa möte.
○ Jubileiumsfest??

§ 11.

Övriga frågor.
● Höstlovet, skicka ut mail till tränare Tomas ordnar det. Svar senast 1/10
● Terminsslut, lördagen 14/12
● Present till Leif för sitt arbete med golvet, en dräkt som klubben står för.

§ 12.
§13.

Nästa styrelsemöte. 29/9 kl 19:45
Mötets avslutande.

