Styrelsemöte i Linköping Judo 20150412
Närvaro: Jonas Räntilä, Anna Petersson, Ferenc Tasnadi, Henrik Carlqvist, Malin Lovang, Cristian
Ulman, Lars Karlsson (adjungerad) samt utöver styrelsen Alberth Karlsson
§ 1.
§ 2.
§ 2.
§ 3.
§ 4.
§ 5.

Mötets öppnande.
Jonas förklarade mötet öppnat.
Närvarande
Se ovan.
Mötets behöriga utlysande.
Mötet konstaterade att styrelsemötet blivit korrekt utlyst.
Föregående mötesprotokoll.
Mötet hade inga synpunkter på föregående mötes protokoll.
Ekonomi.
Lars Karlsson redogjorde för kassan.
Allmänna resultat, information och förslag.
Resultat
Christian Ulman berättade om de senaste tävlingarna som klubben varit
representerad på, exempelvis i Oxelösund där Kevin Ulman, Joakim Jonsson,
Muhamed Vrbanjac och Axel deltog och i Karlstad där Kevin deltog.
Jonas Räntilä berättade om att ett tiotal medlemmar från klubben deltagit i
pokaljakten omgång 2 i Norrköping.
Information
 Jonas informerade om vårlägret för barn och ungdomar nästa helg med för
dagen 22 anmälda.
 Lasse informerade om senaste nytt från SÖJF.
 Jonas informerade om att Katastrof planerar för en kataträning här i
Linköping.
Förslag och idéer
 Nationaldagen är vi med som vanligt med en uppvisning.
 Deltagande med uppvisning på kanaldagarna i Linköping 16-17/5, mitten av
juli och i början av september. Det första tillfället är mindre intressant på
grund av att det är i slutet av vårterminen och det därmed är långt till det
finns möjlighet att börja för de som kan bli intresserade. De senare två
tillfällena är mer intressanta eftersom de är strax innan och strax efter
terminsstart.
 Deltagande i sportiscamp i Linköping. Barnen som är på sportiscamp provar
två idrotter per dag. Ett deltagande för Linköping Judo är något mindre
intressant eftersom det kräver stort deltagande på grund av att klubbarna
behöver ha ledare på plats dagtid under fem dagar.
 Deltagande i Stadiumcamp i Norrköping. Är i dagsläget ett för stort projekt!
Henrik tar kontakt med Torbjörn som är uppvisningsansvarig och hör om han
behöver hjälp och om han/vi kan ta på sig ytterligare utöver nationaldagen
(kanaldagarna i juli och september).

§ 6.

Kalendarium
Tävlingar och träningsläger
 Närmast framåt är Syd cup i Jönköping, Trollträffen i Trollhättan, Väst cup.
 Lund, läger, budo nord. Stuga Österlen som man eventuellt kan låna om man
är ute i god tid (Christian).
 Träningsresa till Philippe 17-20/9 till Paris. Jonas med familj åker.
 European judo familjeläger.

§ 7.

Träningar och planering
 Inställd träning 30 april, onsdagen den 13/5.
 Tränarmöte tisd 12/5 kl 8.00. Planering inför nästa termin.
 Slut på terminen. De flesta planerar för att hålla ingång maj ut men Jonas och
Marias grupp kanske avslutar tidigare.
 Sommarträningar måndag och onsdag för alla.
Lokalen
Städning
Robin hinner inte med söndagsstädningen och vill bli ersatt.
Annonsering via Facebook.

§ 8.
§ 9.

Mattorna
Några av mattorna börjar spricka. De är sju år. Hela golvet skulle kosta ca 100 000
kr att byta. Sponsring?
Genomgång av aktionslistan
Se nedan.
Övrigt
Metodikhandledarutbildning i rikskataförbundet (Alberth Karlsson informerade)
Utbildningen innebär att man blir utbildad handledare för att sedan kunna hålla
kurser och utbilda handledare på klubbarna. Syftet är att skapa ett större lager av
mellanledare i kata.
Kursen startar i september och fortsätter under ett halvårs tid med fyra kurstillfällen
som vardera sträcker sig över en helg.
Kursinstruktör är en islänning som är mycket meriterad kataspecialist som svenska
rikskataförbundet knutit till sig för att utveckla svensk katautövning.
Anmälan till kursen är i maj och sedan görs ett urval av vilka som får delta. Klubben
anmäler och för anmälan krävs ett rekommendationsbrev från klubben.
Kostnaden är 10 000 kr och klubben står som betalningsansvarig. I avgiften ingår
mat och övernattning samt resor.
Alberth Karlsson och Jonas Räntilä är båda mycket intresserade av att delta i kursen.





Kostnaden är berättigad för att ingå i idrottslyftet. Idrottslyftets pengar söks
och vid redovisning av kostnaderna för kursen får man tillbaka pengar.
Idrottslyftet är en förutsättning för klubben kan inte bära kostnaden utan stöd.
Det är oklart hur många kurser man kan anta är rimligt att det blir att hålla
för den som gått handledarutbildningen men kata är en tävlingsgren som ökar
just nu.
Det vore positivt för klubben med kunskapslyftet.

§ 10.
§ 11.

Lars Karlsson får i uppdrag att utreda hur idrottslyftet judo fungerar och att det
stämmer att kursen är berättigad. Kostnader på ca 3000 är acceptabelt för klubben
men däröver är svårare. Principbeslut: är det hög sannolikhet att vi får pengarna
från idrottslyftet anmäler vi Alberth Karlsson och Jonas Räntilä. Om endast en
person kan anmälas per klubb anmäler vi Alberth Karlsson. Jonas Räntilä tar
slutgiltigt beslut utifrån information om idrottslyftspengarna.
Nästa styrelsemöte
Måndagen den 8/6 kl 20.15.
Mötets avslutande
Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Aktionslista 2015-04-12

Vem

Registrering av medlemmar i Idrott online från Sportadm
Undersöka förutsättningarna för en ungdomssektion
Excel lista för 2014 till SJF
Jonas R och Anna behöver behörighet till idrottonline. Görs i samband med årsmöte.
Klubben formulerar ett brev till kommun angående vårat framtida lokalbehov.
Mats Berglund angående byte av lösenord på nätverket
Möte angående hemsidan. (Jonas R, Mats, Henrik, Christian)
Lasse ber Jonny leta efter nycklar.
Tränareutbyte med tränare i regionen
Kollar med hyresvärden angående lysrör i övre trapphus som är trasiga.
Mailadresser till samtliga medlemmar. Lista över medelmar som saknad adress
Kontakta städarna
Skicka mailadresser till städare till Henrik
Christian visar lasse hur man kommer åt tävlingsanmälan på sportadmin
Information från distriktsmöte
Tävlingskommiten beslutar om hur 10kkr skall användas för halvåret

Christian
Anna
Lasse
Lasse

/Malin Lovang.

Status

Anna
Jonas R Kvarstår
Christian Kvarstår
Lasse
Kvarstår
Jonas R Pågående
Lasse
Klar
Christian Klar
Henrik
Klar
Lasse
Klar
Christian Klar
Lasse
Klar
Christian Klar

