Södertälje Judoklubb
Styrelsemöte
Plats: SJK:s klubblokal, Gränsbovägen 4
Datum/Tid: 2018-03-07 18:00-19:30
Närvarande: Ordinarie; Sören Söderqvist, Åsa Larsson, Christian Lemon
Suppleant; Vlado Paradzik
Adjungerade;
Representant ungdomsstyrelsen;
___________________________________________________________________________
1. Mötet förklarades öppnat Sören öppnade mötet och alla hälsades välkomna.
2. Föregående mötesprotokoll gicks igenom och godkändes.
3. Rapporter
- Inga rapporter förelåg.
4. Ekonomi
- Micke har skickat rapporter fram till 180301, diskuterades, inga frågor.
- Micke ska skicka lista på vilka som betalat för 2017 till Sören. Listan ska vara underlag
till vilka som ska vara kvar i SportAdmin.
5. Lokalen
- Första hjälpen skåpet skall hängas upp i gamla styrketräningsrummet. Ansvarig Åsa
- Brandskyddet måste fixas, brandvarnare skall hängas upp, utrymningsbelysning skall
sättas upp och skyltar för brandredskap behöver monteras. Sören ser till att få fram
brandvarnare och åtgärdar skyltar och brandsläckare.
- En förälder fick träflisa från läktarbänk i låret. Gick inte att slipa pga. för djup skada,
förslag att det spacklas istället, Sören fixar.
- Sören har fått pris på inkoppling av bredband (fiber). 4 500 engångskostnad, därefter
ca 250 kr/månad beroende på hastighet man väljer. Beslutades att vi kollar efter bättre
pris till nästa möte.
- Städning: har blivit bättre men det kvarstår fortfarande viss problematik. Viktigt att alla
grupper tänker på att städa efter sig. Vi behöver ha en städdag, tränarmötet bestämmer
tidpunkt.
- Sören undersöker med kommunen om ett övergångsställe kan ordnas vid biltvätten.
Våra kollektivresande riskerar att bli överkörda vid korsning av vägen. Sören skickar
ett medborgarförslag.
- Dålig lukt i lokalen, anmält till hyresvärden.
- Manuell igångsättning av ventilationen funkar ej, anmäls till hyresvärden.
6. Träningen
- Förslag att Stor&Liten-tränarna besöker TrosaVagnhärad KF för att lära och få tips om
övningar.
- Vuxen ansvarig på söndagar är Micke Söderqvist och Sara Paradzik kommer att
utbildas för att ta hand om SportAdmin tillsammans med Krisztian Schneider.
- Hjälptränare saknas fortfarande på tisdagar och torsdagar. Hani har lovat hjälpa till på
torsdagar.
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På nytt föreslås att föräldrar INTE sitter i Dojon under träningen.
När skall överflyttning mellan grupper ske? Uppdrag åt tränarmötet att besluta.
Vilka skall kallas till tränarmöten? I första hand gruppansvarig tränare. Sören kallar
inom de närmsta 2 veckorna.
SommarSkoj, vi har fått ett avtalsförslag från Telge AB, Sören uppdrogs att läsa
igenom och skriva på. Förslag att vi tar v 26 även i år.

7. Tävlingar
- Nytt tävlingsschema finns i dropbox, Bertil har uppdaterat med vilka tävlingar som är
prioriterade. Framåt behöver tävlingsaktiva hålla lite koll och komma med förslag på
tävlingar de vill åka på, då Bertil avsagt sig ansvaret..
- SödertäljeCupen blev lite rörig mestadels pga. tekniska problem. Till nästa tävling
behöver vi uppdatera programvaran och gå igenom med funktionärerna lite mer.
8. Läger
- Förslag på mitterminsläger 17-18 mars. Vi skjuter på det nu, tränarmötet tar upp
frågan.
9. Utbildning/Utveckling
- Plattformen, nästa tillfälle är 24-25 mars i Katrineholm. De som skulle vara aktuella är
de som gick Licensierand Assisterande Klubbtränarutbildning under hösten 2017.
- Handledarkurs i fallprevention, Sören intresserad av att gå den i maj i Lindesberg.
10. PR-info
- Judo-presentationsblad kommer att lämnas ut vid IUG-lektioner i skolorna.
- Sören försöker uppdatera på FB så vi syns.
- Förslag från föräldrar att vi skall skicka ut info inför terminsstarter.
- Hemsidan, förslag att allt utom aktuell info tas bort. Sören rensar gamla uppgifter.
- Telefonsvararen, vi bör ha direktkontakt även i fortsättningen tills hemsidan är ok.
11. Övriga frågor
- Valberedning; Dragan Zivanovic har tackat ja. Vi behöver ytterligare en person (1) i
valberedningen.
- Suppleant: Vi behöver ytterligare en person (1) som suppleant.
- Styrelsen måste informera sig om vad som gäller med kommande GDPR-förordningen.
(General Data Protection Regulation). Micke ska ta reda på vad RF och SportAdmin
säger om detta och återkoppla till styrelsen.
12. Nästa möte: 11 april kl 18:00.

___________________________
Sören Söderqvist

__________________________
Åsa Larsson

Mötesordförande

Sekreterare

