Styrelsemöte 200112 i Linköping Judo
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§ 7.

Mötets öppnande.
Närvarande. Christian Johansson,Tomas Tegnegård, Anette Räntilä, Lars Karlsson
(Adjungerad), Jonas Räntilä, Tommy Peresin, Gustav Kindeskog, Emil Sandgren
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.
● Ska vi avskaffa tävlingsbidrag, tävlingar endast inom Sverige, förtydliga
regler. Emil skriver ihop förslag på hur det ska se ut. Fortsätter sponsra halva
avgiften till pokaljakten och DM.
● Fortsätta tränararvodet vt20

§ 8.

Rapportering ekonomi, lokalen och verksamheten.
● Kassören ger en snabb överblick över det ekonomiska läget.
○ Anette behöver en inventering
Ekonomin ett resultat på -4000 som det ser ut just nu
Pengar från idrottslyftet har kommit in 11 000kr
○ Verksamhetsbidrag från kommunen har kommit.
Norrköping Judo om hur de sköter sina avgifter, det använder
sportadmin. Vilket är en dyr lösning
○ Actiway godkänner numer kvitton.
○ 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
○ Lysrör som inte fungerar i trapp och inne i dojon.
○ Byta armaturer som är trasiga i dojon
○ Städdag 6 januari, mattor och toaletter ordentligt städade.
○ Hyresvärden ha fixat lite med vatten osv..
○ Ny stereo inköpt för 2295 kr.

● Lasse meddelar kort om det är något särskilt på gång i verksamheten
○ Lasse har haft sitt årliga Lucialäger med 10 deltagare 7-8/12
○ Bingo inget nytt
○ Tränarträff utbildning efter riksfortbildningar kör framåt hösten Tomas
skickar ut inbjudan.
○ Tränare bör gå grundutbildningen inom Sisu en kväll och en lördag.
○ Filmen blev inget tyvärr.
○ Lasse ska på ledarkonferens den 25 och 26 januari

§ 9.

Arbetsfrågor och kalendarium.
Studiecirkel: Böckerna måste skickas om, Jonas kollar upp det.
● Profiljackor Tomas fixar en avgift i idrottonline och skickar ut till berörda.
●

● 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.
● Jonas kontaktar Iura om att komma hit och ha en kata kurs i Nage no kata och
katame no kata.
● Present till Leif för sitt arbete med golvet, en dräkt som klubben står för. Leif
har fått i uppdrag att välja sin gåva.
● Polis utdrag belastningsregistret är på gång i stort sett alla har visat upp.
● Företag i Motala som vill ha fallteknik utbildning,Lasse inväntar besked kring
detta.
● Även närvaroregistrera vuxna som är med på träningar, ett önskemål från
kommunen. Detta ska ske med start från 1/1 2020
● Inför årsmöte det mesta klart saknas inventering så Anette kan göra klart
balansräkningen. En budget bör skapas.
● Valberedningen har påbörjat sitt arbete
● Jonas planerar att avgå som ordförande.
● Verksamhetsberättelse och Verksamhetsmål är påbörjade.
● Förslag på årsmöte den 23/2 20:00

§ 12.
§13.

Nästa styrelsemöte. 26/1 kl 19:45
Mötets avslutande.

