Styrelsemöte i Linköping Judo 20150412
Närvaro: Jonas Räntilä (ordförande), Anna Petersson, Henrik Carlqvist (vice ordförande), Malin
Lovang (sekreterare), Cristian Ulman, Lars Karlsson (adjungerad).
§ 1.
§ 2.
§ 3.
§ 4.

§ 5.
§ 6.

Mötets öppnande.
Jonas Räntilä förklarade mötet öppnat.
Närvarande.
Se ovan.
Mötets behöriga utlysande.
Mötet konstaterade att styrelsemötet blivit korrekt utlyst.
Föregående mötesprotokoll.
Städning av lokalen:
Vi har fortfarande inte hittat någon ytterligare som vill ta på sig att städa. Annonsering i
Judokas nästa nummer.
Ekonomi.
Lars Karlsson redogjorde för kassan. Det ser bra ut.
Allmänna resultat, information och förslag.
Nationaldagsuppvisning på Valla
 Uppvisningen var lyckad både så tillvida att vi hade god uppslutning från klubben
och genom att det var många som kom och tittade samt provade på.
 Det gav även ytterligare marknadsföring genom att en av de som varit och provat
på la ut på Facebook att det var mycket roligt med judouppvisningen/prova på
judon och klubben beskrevs som fantastiska människor.
 Valla Ponnyklubb var och hälsade på oss och de var intresserade av ett
samarbete/utbyte med oss. De har tagit över det som tidigare hetat Vallaskojski
och som nu kommer att få ett nytt format när det går av stapeln i september nästa
år. Där skulle de vilja involvera oss. Dessutom var de intresserade av ett utbyte i
sitt ordinarie arbete. Ridning är också den en sport som baseras på kroppskontroll
och där man har god nytta av exempelvis fallteknik. Kanske kan judo vara ett
inslag i deras teoripass. Vi får återkomma till diskussionerna med Valla
Ponnyklubb. Det bör undersökas om idrottslyftet skulle kunna vara ett bidrag i det
arbetet. Vall Ponnyklubb var öppna för ekonomisk ersättning för vårt arbete.
 Vi fick förfrågan om att delta i Bergadagen. Det ser ut att vara ett mycket bra
arrangemang. Tyvärr är det i v 27 vilket gör det alltför svårt för oss att delta. Ingen
ersättning utgår för deltagande.
 En reflektion var att det hade varit bra om vi haft något att sälja på Valla som
kunnat ge en intäkt. Till nästa år skulle det vara bra om vi har arbetat fram någon
ide, exempelvis lotteri, fika, t-shirts, drickaflaskor eller liknande.
Klubbens tält:
Tältet skulle kunna utnyttjas mer än vid uppvisningar och gemensamma aktiviteter. Vi
öppnar för att föreningsmedlemmar kan hyra tältet för 500 kr. Annonsering i nästa
Judokas.
Graderingar:
 Jonas Räntilä och Matthias Brage har graderat till 3e dan vilket gör att vi i klubben
nu har sammanlagt 4 personer med 3e dan.
 Martin Qvigstad och Vladimir Valyukh har graderat till 1a dan.



Vi konstaterar att klubben aldrig haft så här många med så hög gradering aktiva i
verksamheten tidigare. Roligt särskilt som det är fler på gång.

Tävlingar:
Senaste ranking för de tävlingsaktiva:
 U15: Lisa Jonsson på 23e plats (Lisa tävlar nu för Åtvidaberg men tränar här och
är medlem hos oss), Kevin Ullman 34e plats.
 U18: Albin Lundholm 66e plats, Ola Berglund 73e plats, Kevin Ulman 80e plats
 U21: Martin Qvigstad 75e plats.
Judokalas:
Henrik Carlqvist har hållit i ett judokalas under maj månad. Födelsedagsbarnet var ca 9 år.
Intressant att ingen var medlem.
Metodikhandledarutbildning i Rikskataförbundet:
 Alberth Karlsson och Jonas Räntilä är anmälda från oss.
 Rikskataförbundet har förlängt ansökningstiden till den 1/8. Förhoppningen är att
kunna få en större variation i deltagare (spridning i landet, kön etc).
 Kursavgiften är sänkt till 5000 kr (pengar vi hoppas kunna få tillbaka från
idrottslyftet).
 Ett av kurstillfällena är struket och kostnaden för resorna ingår inte längre utan
skall bekostas av deltagarna själva istället för att ingå i kursavgiften. Orterna där
det kommer att vara träffar är Göteborg och Borlänge.
Idrott on line:
 Jonas R har använt idrott on line systemet för att skicka ut kallelse/inbjudan till
avslutningsfesten. Det har varit mycket smidigt att använda. Framför allt är det
praktiskt att de inbjudna svarar både om de kommer och om de inte kommer. Då
får man snabbt en överblick över hur många som sett inbjudan. Det är också
praktiskt att kunna skicka påminnelser endast till de som inte svarat.
 Tyvärr är det relativt många som fortfarande inte har angivit epostadresser ännu.
Det är många vuxna som inte har angivit epostadresser. Förhoppningsvis kommer
det att bli betydligt fler som anmäler epostadresser när vi i höst lägger på en
administrationsavgift på träningsavgiften för dem som inte är anslutna med epost
till idrott on line.
Planering för avslutningsfesten:
 I inbjudan står det att vi kommer att sälja vildsvinskebab till självkostnadspris. Vi
bedömer att ett rimligt pris är ca 40 kr.
 Eftersom vi tydligt angivit att det är vildsvinskebab som står på menyn utgår vi
ifrån att de som har behov av särskild kost själva tar med sig för att komplettera
det som krävs.
 Petter och Anna ordnar med vildsvinet och grillningen därav. Tillstånd av polisen
att grilla.
 Vildsvinet bedöms ge ca 30-35 kg kött vilket borde räcka. Utöver det skall det
köpas pitabröd, sallad, gurka, tomat samt Festisar (Festis ingår inte i de 40 kr).
 Femkamp – Henrik Carlqvist ordnar.
 Detta är också ett tillfälle då man hade kunnat ha ett lotteri men det är lite för tätt
inpå så vi ordnar inget lotteri i år.

Respengar för SM-deltagande:
Styrelsen beslutade att klubben bidrar med bensinpengar för de som deltar på SM i
Sundsvall (de samåker).
Kataträning:
Jonas Räntilä funderar på att ha kataträning på sitt pass på söndagar 18-19, ett alternativ är
att förlänga en halvtimma efter 19 på söndagarna.
Marknadsföring på sociala medier och/eller traditionella medier:
 Skall vi annonsera i Corren inför nästa termin? Vi har inte gjort det de senaste
åren. Annonsen är dyr, 5000 kr, vilket inte är prisvärt för oss. Vi får förhållandevis
för lite uppmärksamhet genom annons i Corren jämfört med vårt arbete med
uppvisningar, judokalas, närvaro i sociala medier och liknande. Vi annonserar inte
i Corren i år heller.
 Sociala medier är ett kontinuerligt arbete. Vi gör ett bra arbete utifrån antalet likes.
Målet var en gång att få 50 likes och nu har vi 383.
 Det borde läggas upp bild/bilder från uppvisningen.

§ 7.

Judokas – planering:
 Kommer ut precis innan terminen börjar med info om att terminen börjar vilket
innebär att den behöver vara hos Lars Karlsson senast tisdagen 18/8 så att den kan
skickas ut på onsdagen.
 Henrik Carlqvist gör ett grundförslag och så stämmer vi av det på styrelsemötet
innan, se nedan. Innehåll kommer att bland annat vara schemat för terminen, lite
rapportering av graderingarna som varit, annons om vi söker någon som vill städa
mm.
Kalendarium
Terminsstart hösten 2015 lördagen den 22/8 terminsavslut ca 19/12.
Tävlingsmöte inför nästa termin. Återkommer till datum som kommer att annonseras i
Judokas.

§ 8.

§ 9.

Jujutsu har 12 lördagar mellan 13-15. Satsning på barn vilket kommer att ge mer intäkter
från Jujutsun till klubben.
Lokalen
Mattorna
 Lars Karlsson undersöker kostnaden för nya mattor.
 Kan man tänka sig en mattfond där folk kan sponsra klubbens investering i mattor?
Genomgång av aktionslistan
Ungdomssektion:
Anna Petersson har pratat med ungdomarna och de var intresserade och funderar vidare.
Hemsidan:
 Jonas Räntilä har diskutera hemsidans framtid med hemsidesansvarige. De är
överens om ett byte till Wordpress och att man anpassar sidan till det nya
verktyget d v s arbetar fram en ny sida.
 Jonas drar upp en server med ip-adresser där den utarbetas och där man kan gå in
och titta på den innan den läggs ut.







Vi stannar inte på webhotellet - sparar kostnaden. Wordpress är tillräckligt enkel
att arbeta med så at supporten från webhotell blir onödigt dyr.
Vad gäller säkerheten menar Jonas att risken är liten. Hans erfarenhet från andra
sidor är att attacker är ovanliga.
Att fundera på är vilka features måste man ha och vilka man inte behöver ha.
Nödvändigt är kontaktuppgifter till klubben, schema, kontaktuppgifter till tränarna.
En fråga är om det skall vara Mailtolänk eller aliasadresser (linkoping judoadresser).
Vi får tillfälle att återkomma till många av frågorna senare.

Tränarutbyte med andra klubbar i regionen:
Lars Karlsson meddelar att SÖJF kan sponsra ett tränarutbyte.

§ 10.
§ 11.
§ 12.

I övrigt se nedan.
Övrigt
Inga övriga punkter.
Nästa styrelsemöte
Torsdagen den 13/8, 19.00, hos Lars Karlsson.
Mötets avslutande
Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Aktionslista 2015-06-08

Vem

Undersöka förutsättningarna för en ungdomssektion
Möte angående hemsidan. (Jonas R, Mats, Henrik, Christian)
Mats Berglund angående byte av lösenord på nätverket
Tränareutbyte med tränare i regionen
Lasse ber Jonny leta efter nycklar.
Kontakta kommunen om framtida lokalbehov.
Registrering av medlemmar i Idrott online från Sportadm
Uppdatera träningsgrupperna med de som har slutat inför nästa termin
Fakturor för graderingen
Excel lista för 2014 till SJF
Jonas R och Anna behöver behörighet till idrottonline. Görs i samband med årsmöte.

Anna
Pågående
Christian Pågående
Jonas R Pågående
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