Södertälje Judoklubb
Styrelsemöte
Plats: SJK:s klubblokal, Gränsbovägen 4
Datum/Tid: 2018-04-16 18:00-19:00
Närvarande: Ordinarie; Sören Söderqvist, Åsa Larsson, Christian Lemon, Mikael Björklund
Suppleant; Vlado Paradzik – del av mötet
Adjungerade; Staffan Björkman
Representant ungdomsstyrelsen;
___________________________________________________________________________
1. Mötet förklarades öppnat Sören öppnade mötet och alla hälsades välkomna.
2. Föregående mötesprotokoll gicks igenom och godkändes.
3. Rapporter
- Åsa deltog på SÖJF-möte 15/4. Verksamheten rullar på friktionsfritt, finns en prel
verksamhetsplan som följs och uppdatering inför hösten behöver tas upp. Vill man ha
något inlagt kan man kontakta Jerker, Åtvidabergs Judoklubb så kan han lägga in det.
4. Ekonomi
- Det har råkat gå iväg lite för mycket till kommunen som vi väntar återbetalning på.
Likviditeten är bra just nu, Nyckelskolan har inte betalat aprilhyran – Micke skickar
påminnelse. Vi behöver få Micke inlagd som kassör i bolagsverkets register, där står
Björn Dahlin fortfarande Micke ansvarar för att det blir gjort.
- Micke ska skicka lista på vilka som betalat för 2017 till Sören. Listan ska vara underlag
till vilka som ska vara kvar i SportAdmin. Skall vara klart senast 15 maj.
5. Lokalen
- Första hjälpen skåpet skall hängas upp i gamla styrketräningsrummet. Ansvarig Åsa
- Brandskyddet måste fixas, vi har nu ett antal brandvarnare mm som skall hängas upp.
Ansvarig: Sören.
- 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. Inget bättre pris går att hitta. Beslut: Sören beställer.
- Städning: har blivit bättre men det kvarstår fortfarande viss problematik. Sören har
tagit fram ett förslag på städschema veckovis resp halvårsvis. Vi kommer att få en ny
dammsugare som kommer inom kort, Sören har beställt. 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.
Sören har skickat in ett medborgarförslag.
- Dålig lukt i lokalen, anmält till hyresvärden flera gånger.
- Manuell igångsättning av ventilationen funkar ej, anmält flera gånger till hyresvärden.
6. Träningen
- Förslag att Stor & Liten-tränarna besöker TrosaVagnhärad KF för att lära och få tips
om övningar.
- Hjälptränare saknas fortfarande på tisdagar och torsdagar. Hani har lovat hjälpa till på
torsdagar men är borta från judon resten av terminen.
- SommarSkoj, avtal skrivet för v 26. Vi behöver tränare som kan hjälpa till, förslag att
Christian Lemon är huvudansvarig och ser till att kompetenta tränare finns på plats
hela veckan. Mat och dricka behövs för både deltagare och tränare.
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7. Tävlingar
- Nytt tävlingsschema finns i dropbox, uppdateras allteftersom vi hittar tävlingar.
- Tävling i Kroatien 5 maj? Syfte? Framför allt nytta i att möta andra judokas än de gör i
Sverige. Samma helg går tävling i Trollhättan där det i så fall behöver en medföljande
coach. OK att klubben betalar coachens resekostnader till Kroatien.
- SödertäljeCupen 5 maj. Sören skicka kallelse.
- RM Distriktslag i november, Vlado huvudansvarig i distriktet. Kan vi hålla läger i
Södertälje 1-2 sept. Vlado kollar kalendern för planering av eventuellt ytterligare läger
under sommaren.
- DM i Norrköping 15/4, våra tävlande tog 2 brons och ett silver samt en 5:e plats i
öppen klass. På förmiddagen innan DM hade vi 8 deltagare som gjorde sin första
tävling utanför klubben.
8. Läger
- Förslag på att hålla ett dagläger 28/4 om det finns tillgängliga tränare. Beslut att vi kör.
Inbjudan hängs upp 16/4, senast anmälan 26/4. Skickas även via SportAdmin till alla
grupper. Åsa och Christian fixar.
- Terminsavslutningsläger 8-10 juni, prel planeras tältning precis som förra året. Sören
ställer upp och tältar med barnen. Inbjudan bör skickas ut snarast efter 28/4 med svar
senast 21/5. Åsa och Sören fixar prel planering/inbjudan.
- IUG har kommit med förfrågan om att visa judo en dag v 31 vid Igelsta gymnasium.
Sören och Christian kollar.
- Sören kör IUG i skolorna med Christian. Rosenborgsskolan har tillkommit.
9. Utbildning/Utveckling
- Plattformen behövs för de som gick Ass Klubbtränarutbildning hösten 2017. Sören
kollar hur många som krävs för att vi skall kunna hålla en Judoplattform.
- Handledarkurs i fallprevention, Sören går den i 19-20 maj i Lindesberg.
- Linköpings Judoklubb har prel planer på att hålla en Klubbtränarutbildning under
hösten 2018.
- Sören skall gå tävlingsledarutbildning 21 april i Haninge.
- Domarutbildning steg 2, intresse?
- Judoshiai – utbildning inför SödertäljeCupen 5 maj.
10. PR-info
- Sören vill att vi visar upp oss på stan 24/5 i samarbete med Centrumföreningen ordnar
+65 på gågatan.
- Hemsidan, Sören har rensat det mesta gamla.
- LT kommer med en sommarbilaga, inte aktuellt att delta.
11. Övriga frågor
- Valberedning; Vi behöver ytterligare en person (1) i valberedningen.
- Suppleant: Vi vill gärna ha 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: 16 maj kl 18:00.

___________________________
Sören Söderqvist

__________________________
Åsa Larsson

Mötesordförande

Sekreterare

