Södertälje Judoklubb
Styrelsemöte
Plats: SJK:s klubblokal, Gränsbovägen 4
Datum/Tid: 2018-01-11 17:00-18:00
Närvarande: Ordinarie; Åsa Larsson, Sören Söderqvist, Mikael Björklund
Suppleant; Malin Petridis
Adjungerade; Staffan Björknäs
Representant ungdomsstyrelsen;
___________________________________________________________________________
1. Mötet förklarades öppnat Sören öppnade mötet och alla hälsades välkomna.
2. Föregående mötesprotokoll gicks igenom och godkändes muntligt.
3. Rapporter
- Inga rapporter då vi haft jullov.
4. Ekonomi
- Likviditeten är väldigt låg just nu.
- Sören har börjat kontakta våra sponsorer.
- Vi bör fakturera samtliga medlemmar snarast så vi får in pengar. Sören har tagit fram
en lista på alla som ligger i SportAdmin, förslag att tränarna markerar vilka som skall
vara kvar. Resten rensar Sören bort innan alla faktureras.
- Micke träffar revisorn 11 jan inför årsmötet.
- Prel resultat före avskrivningar är plus.
5. Lokalen
- Problem med belysningen har ökats på med att det inte går att tända/släcka, Sören tar
det med behörig person.
- Första hjälpen skåpet skall hängas upp i gamla styrketräningsrummet.
- Brandskyddet måste fixas, brandvarnare skall hängas upp, utrymningsbelysning skall
sättas upp och skyltar för brandredskap behöver monteras. Sören ser till att få fram
brandvarnare.
- Mattorna är inventerade av Christian Lemon. 126 m2 gröna, 86 m2 röda och 108 m2
gråa.
6. Träningen
- Nya gruppnamn och grupper är inlagda i SportAdmin, helt tomma just nu. Tränarna
skall lägga in deltagarna.
- Hjälptränare saknas fortfarande på tisdagar och torsdagar.
- Ordinarie träning drar igång 15 januari med samma schema som i höstas.
- Terminsslut v 23, 10 juni.
- Sommarträning börjar därefter, tider kommer senare.
7. Tävlingar
- Nytt tävlingsschema finns i dropbox, ansvariga tränare går igenom och prioriterar.
- SödertäljeCupen1 170217, förslag att SödertäljeCupen 2 körs 5 maj.
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8. Läger
- Förslag att återinföra Kristi Himmelfärdsläger, krockar med Lugi.
- Avslutningsläger, förslag 8-10 juni.
- Förslag på mitterminsläger 17-18 mars.
9. Utbildning/Utveckling
- Assisterande tränare behöver vidareutbildningar till att börja med Plattformen, tyvärr
verkar de fulltecknade och har krav på minimum 15 år. De som är aktuella är Simon,
David, Krisztian, Daphne, även Patrik och Vlado behöver gå Plattformen för att kunna
vidareutbilda sig till klubbtränare.
- Christian Lemon ansvarig för utbildningar.
- Domarutbildning steg 2 skulle behövas, föreslås hållas i samband med
SödertäljeCupen 1, 17 februari.
10. PR-info
- FB & Instagram uppdateras någorlunda ofta, ungdomarna är bra på att lägga upp bilder
vid tävlingar och liknande på instagram.
- LT vill att vi annonserar inför terminsstarten, Sören har haft kontakt med dem om en
annons i deras bilaga ”hälsa” som kommer 19 januari
- Hemsidan skulle behöva uppdateras oftare, vi måste ju använda IOL för
medlemsregister och rapportering till RF. Sören skall få mer info 12 januari.
11. Övriga frågor
- Årsmöte skall hållas den 17 feb ca 13:00.
12. Nästa möte: 7 februari 2018 kl. 18:00

___________________________
Sören Söderqvist

__________________________
Åsa Larsson

Mötesordförande

Sekreterare

