
 

 
 

Styrelsemöte190929 i Linköping Judo  
§ 1. Mötets öppnande. 
§ 2. Närvarande. Christian Johansson,Tomas Tegnegård, Anette Räntilä, Emil Sandgren, 

Lars Karlsson (Adjungerad), Jonas Räntilä 
§ 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. 
 

○ Styrelsen beslutade att genomföra detta. Utbetalning sker en gång per 
termin. De som är aktuella för detta får skicka in tidrapport till 
styrelsen. 
Ersättningen blir till  hjälptränare,  
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.  

 
 

§ 8. Rapportering ekonomi, lokalen och verksamheten. 
 

● Kassören ger en snabb överblick över det ekonomiska läget.  
○ Ekonomin ser hyfsad ut. 
○ Påminnelse om inbetalning av träningsavgifter 
○ Vi har fått in 4000 kr i återbetalning från Bingoalliansen.  
○ 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. 
Lysrör i trappan. 
Dörrmattorna bör ses över. Ny dörrmatta ska köpas in. Lasse ordnar med det 
under v44 
Glödlampor och toalettpapper 



 

 
 

Robotdammsugaren är tyvärr trasig, Jonas har lämnat in den på reparation. 
Jonas har tagit hit sin privata tillfälligt. 
 
 
 

● Lasse meddelar kort om det är något särskilt på gång i verksamheten 
○ SÖJF möte, svårt få ihop folk till RM laget. 
○ Lasse flyttar sitt läger en vecka till 7-8/12 
○ Utbildning för kata domare framskjuten till januari. 
○ Bingo ansökan inskickad till paraply organisationen i Göteborg 
○ Vi har missat idrottens dag tyvärr, en ansvarig för uppvisningar 

behövs. 
○ Eventuell intresseanmälan kring fallteknik för äldre. Arvode på cirka 

200 kr per gång för instruktrören. Pris för deltagare 750 kr för 10 ggr. 
○ Förslag på Kozen judo, öppen matta på fredagar. 
○ 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. Tomas kollar 
med Björn Lisinski. 

○ Ta bilder på tekniker för att sätta upp på klubben och i en pdf. Plus som 
utskrift på Judowiki. Se om vi kan få lite pengar från förbundet för 
detta jobb. 

○ Profilkläder kontraktet är påskrivet åka ut med till Stadium. 
 
 

 
§ 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. 
191001 Jonas och Alberth håller fallteknik för pensionärer 
191005-191006 Ass klubbtränarutbildning Uppsala 
191019-191020 Klubbtränar utbildning i Linköping 
191123 Södra Judo Open 

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


 

 
 

191201 Graderingsträning Linköping 
191207-191214 Avslutingsvecka 
191207-191208 Läger SÖJF 
 
 
 

● Tränarutbildning skjuten till nästa termin med Lasse 
 

● Studiecirkel: Böcker har skickats men till klubben och ingen var här.  
 

 
§ 10. Diskussionspunkter. 

 
● Lokal 

 
○ Tränarseminarium hölls med lite skadehantering och grundläggande 

judokunskap. 
○ Jubileiumsfest?? 

 
§ 11. Övriga frågor. 

● Terminsslut, lördagen 14/12 
● Present till Leif för sitt arbete med golvet, en dräkt som klubben står för.  

 
§ 12. Nästa styrelsemöte. 17/11 kl 19:45 
§13. Mötets avslutande. 
 

 

 


