Styrelsemöte191117 i Linköping Judo
§ 1.
§ 2.

§ 7.

Mötets öppnande.
Närvarande. Christian Johansson,Tomas Tegnegård, Anette Räntilä, Lars Karlsson
(Adjungerad), Jonas Räntilä, Tommy Peresin, Gustav Kindeskog
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.

§ 8.

Rapportering ekonomi, lokalen och verksamheten.

§ 3.
§ 4.

§ 5.
§ 6.

● Kassören ger en snabb överblick över det ekonomiska läget.
○ Ekonomin ser hyfsad ut. 15000 plus för tillfället
Pengar på väg in från idrottslyftet, pengar från förbundet kommit in för
klubbtränarutbildningen.
○ Klubben har erhållit pengar från Svenska Spel Gräsroten.
○ Bidrag från kommunen på väg in.
Påminnelse om inbetalning av träningsavgifter utskickat gav in några
till men fortfarande under 200 medlemmar.
Ta med till åsrmötet hur vi ska göra med detta.
Tomas frågar Norrköping Judo om hur de sköter sina avgifter.
○ Actiway krävs av Linköpings kommun för att deras anställda ska få ta
ut friskvårdsbidrag. Jonas ska undersöka
○ 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.
○ Ny dörrmatta är fixad.
○ Glödlampor och toalettpapper
○ Robotdammsugaren fixad dessutom har vi en till nu som går i hallen.
○ Stereon trasig, förslag på inköp av ny stereo, Jonas köper in en Sony på
Net on net, 2590 kr.
Dessutom inköp av nya borstar och filter till dammsugarna.
● Lasse meddelar kort om det är något särskilt på gång i verksamheten
○ Lasse kommer ha sitt årliga Lucialäger om minst 10 st 7-8/12
○ Utbildning för kata domare inställd.
○ Bingo inget nytt
○ Tränarträff Söndag 1/12 kl 19:30 Tomas skickar ut inbjudan.
○ Vi har missat idrottens dag tyvärr, en ansvarig för uppvisningar
behövs.
○ Jonas funderar på läger återkommer om datum
○ 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. Tomas pratar med Björn, maxtak 2000 kr.
○ Profilkläder kontraktet är påskrivet åka ut med till Stadium.

§ 9.

Arbetsfrågor och kalendarium.
● Tränarutbildning skjuten till nästa termin med Lasse
●

Studiecirkel: Böckerna måste skickas om, så fort de kommer in skickar vi ut
inbjudan till studiecirkel.

● Kalendariet
2020-01-07 Terminsstart
2020-01-18/19 Riskrandori Stockholm
2020-01-25 Södra Judo Open
2020-01-25 Ledarkonferensen
2020-01-25/26 Sjukvårdsutbildning steg 2 Stockholm
2020-02-01/02 SM i Malmö
2020-02-08/09 Katadomarkurs Stockholm
2020-02-15 Judo4Balance Riksfortbildning Stockholm
2020-02-16 Judo4Balance Riksfortbildning Göteborg
2020-03-07 Förbundsmöte
2020-03-14/15 Vårläger Jonas
2020-03-28/29 Judo4Life – Step by step – steg 2, U13 & U15
2020-04-03/04/05 Seminarium domare 2020
2020-04-18 Södra Judo Open
2020-04-25/26 NM Judo på Island
2020-05-09/10 Judo4Balance intruktörsutbilning Kristianstad
2020-05-29/30/31 Judofestivalen Lindesberg

§ 10.

Diskussionspunkter.
● Lokal
○ Enligt rykten är Djurdoktorn uppsagda höst 2020 Tommy kontrollerar
med hyresvärden
● Jubileumsfest??

§ 11.

Övriga frågor.
● V50 kommer det finnas avslutingsfika
● Träning i jul julveckan är inte möjlig. Mån 30 och torsdag den 2/1
● Städdag 6/1 16-19 klubben bjuder på tilltugg Tomas skickar ut inbjudan
● Present till Leif för sitt arbete med golvet, en dräkt som klubben står för.
● Polis utdrag belastningsregistret nya regler från RF, alla som har kontakt med
barn och eller är tränare måste ta ut ett belastningsutdrag gäller enbart de över
15 år.

En ansvarig Tomas Tegnegård, ska visas för honom. Någon form av register
för detta.
Även alla i styrelsen ska visa upp detta.
● Företag i Motala som vill ha fallteknik utbildning, med tanke på avstånd och
tid som kommer gå bör vi få mer betalt än den satta avgiften på 10000 helst
15000. Motala Ströms Installations, minimum 1000 kr per gång inklusive
milpengar till instruktören. Företaget bör betala in 200 kr i medlemsavgift med
tanke på försäkringar. Egen grupp i idrottonline för fallteknik medlemmar.
● Även närvaroregistrera vuxna som är med på träningar, ett önskemål från
kommunen.
§ 12.
§13.

Nästa styrelsemöte. 12/1 kl 19:45
Mötets avslutande.

