
 

Minnesanteckningar från distriktsmöte den 11 april 2010 i Solna Judoklubbs lokaler 

Närvarande föreningar: 

IF Aktiv Ungdom Lidingö 

IK Södra 

Nacka JK 

Solna JK 

SPIF Judo 

Stockholms Judoklubb 

Stockholms Judo Dojo 

 

Idrottslyftet 

Kent från styrelsen informerade om möjligheterna med Idrottslyftet och konstaterade att enbart SPIF 

och IK Södra sökt och fått pengar från Stockholm. Det finns totalt ca 1,4 miljoner kronor per år att 

söka- enbart för judon! Material delades ut och kommer även att sändas ut till de klubbar som inte 

närvarade.  

Om en klubb har en idé men inte vet hur man ska gå tillväga finns vi i styrelsen som stöd för 

information, samarbete, skrivande av ansökan m.m. 

 

Idrott Online 

Diskussion om erfarenheter med Idrott Onlines medlemsregisterdel. Önskemål framkom om att 

försöka samordna en kurs för distriktets klubbar för att underlätta den ofta tunga administrationen 

som krävs för att driva en judoklubb. 

 

Vision 

Marcello från SPIF lyfte frågan om tydliga visioner från styrelsen och svaret var att det inte finns 

något nerskrivet idag, men att tydliga planer håller på att tas fram från styrelsen 

 

Tjejsatsning 

Vi har haft svårt att få fram ett flicklag till RM i flera års tid och frågan lyftes på mötet. Förslag kom 

fram att försöka samordna en regelbunden tjejträning i distriktet ca en gång i månaden, där 

träningsplatsen varier mellan de klubbar som har deltagare. Styrelsen fick i uppdrag att utreda 

underlaget av aktiva i distriktets klubbar. 

 

Bidragsregler- ekonomisk policy 

Frågan lyftes om vilka bidrag som Stockholms Judoförbund kan dela ut. Det finns en ekonomisk policy 

som styrelsen går efter, och tidigare har information skickats ut till klubbarna vad som gäller. Det 

kommer gå ut igen via mail. Vi kommer också gå ut med en standardmall för bidragsansökningar.  



Viktigt att komma ihåg är att Stockholms Judoförbund har ca 15000kr att dela ut i bidrag till 

klubbarna varje år. Det ska ställas i relation till de 1,4 miljoner man kan söka från Idrottslyftet 

årligen… 

 

SM Senior 

Björn informerade om förberedelserna inför SM den 1 maj. Distriktet har i och med det gjort en hel 

del investeringar i tävlingsutrustning för att göra våra arrangemang bättre. 

 

DM 

DM arrangeras av Stockholms Judoklubb tillsammans med SPIF och kommer gå den 2 eller 9 oktober. 

Besked kommer i maj. Den helg det inte blir DM kommer SPIF arrangera ett läger med en känd, men 

ännu hemlig, instruktör. Mer information kommer. 

 

Styrelsen 

Det kom en fråga om vem i styrelsen man ska kontakta i olika frågor. Svaret är officiella adressen är 

info@stockholmsjudo.se som sedan skickar frågan vidare till rätt person. 

 

Samåkning 

Önskemål uppkom om samåkning till tävlingar utanför distriktet. Detta ligger på klubbarna att 

samordna och organisera. Styrelsen kan hjälpa till, men kommer inte administrera samåkning. 

 

Ledarutbildning 

Det finns önskemål om fler utbildningar i Stockholm, och då främst nivåerna över assisterande 

klubbtränarutbildning som vi haft tidigare. SJFs utbildningssystem har inte varit helt tydligt och 

framför allt har de inte förlag några utbildningar i Stockholm. Å andra sidan måste de som är aktuella 

att gå utbildningarna själva leva upp till de krav som finns för deltagande, och där måste klubbarna 

förbereda sina ledare. 

Stockholms Judoförbund ska kontakta Utbildningskommittén igen för att se hur vi kan få fler 

licensgivande utbildningar till distriktet. Styrelsen ska också utvärdera utbildningsbehovet hos 

klubbarna. 

 

Försäkring 

De försäkringar som finns genom RF och SJF är oklara vad som gäller, och framför allt verkar de inte 

gälla vid alla typer av evenemang som våra medlemmar är med på. Stockholms styrelse har tidigare 

varit i kontakt med SJF utan att få ett klart svar i frågan och styrelsen kommer fortsätta ligga på för 

att få ordentliga försäkringar som täcker alla våra behov. 

 

mailto:info@stockholmsjudo.se

