
	  
Distriktsmöte	  16/10	  2013	  på	  Scandic	  Anglais	  

Minnesanteckningar	  
	  
Närvarade:	  
Styrelsen	  (ej	  Kent	  Andersson),	  Manuel	  Santos,	  adj.,	  Helena	  Mellström,	  adj.,	  Karin	  Strömqvist-‐
Bååthe	  (SJF/IK	  Södra),	  IK	  Södra,	  SPIF,	  Upplands	  Väsby,	  Ekerö,	  Stockholms	  JK,	  Saltsjö,	  Tyresö,	  	  
	  
	  
Inledning:	  
Michael	  Holm	  (MH)	  hälsade	  alla	  klubbars	  representanter	  välkomna	  och	  gick	  igenom	  
dagordningen:	  	  

• IdrottOnline	  
• Inrapportering	  av	  utbildning	  
• Utbildning	  2013-‐2014	  
• Idrottslyftet	  –	  Hur	  man	  ansöker	  
• ”Stockholm	  Nordic	  Capital	  Event”	  
• Övrigt	  

	  
IdrottOnline	  
	  
Magnus	  Ask	  (MA):	  Berättar	  att	  det	  är	  många	  som	  inte	  kommit	  igång	  vad	  han	  kan	  se	  på	  
admin-‐status.	  Klubbar	  uppmanas	  att	  höra	  av	  sig	  till	  MA	  för	  att	  få	  support	  att	  komma	  igång.	  
Inrapportering:	  Finns	  många	  som	  använder	  SportAdmin.	  Dessa	  måste	  dock	  även	  använda	  
IdrottOnline,	  det	  går	  lätt	  att	  föra	  över	  registret.	  
	  
Nya	  utbildningar	  presenterade	  på	  sajten.	  MH	  gick	  igenom.	  
	  
Karin	  Strömqvist-‐Bååthe	  (KSB):	  Nämnde	  SISU:s	  utbildningar	  och	  att	  det	  är	  en	  fördel	  om	  man	  
går	  igenom	  SISU:s	  ”skattningsverktyg”.	  Två	  sidor	  att	  fylla	  i,	  och	  därefter	  görs	  en	  bedömning.	  
Finns	  lite	  pengar	  att	  hämta	  där	  för	  utbildningar.	  Bra	  verktyg	  för	  styrelser	  på	  klubbnivå.	  
SISU-‐konsulten	  som	  har	  judo:	  Annika	  Wegnebrink.	  Hon	  kan	  berätta	  om	  lärgrupper	  t.ex.	  
Alltså	  sammankomster	  i	  mindre	  grupper	  som	  också	  är	  bidragsberättigande.	  
På	  judo.se	  finns	  en	  lista	  på	  SISU-‐konsulter	  och	  en	  förklaring	  om	  lärgrupper.	  
http://iof2.idrottonline.se/SvenskaJudoforbundet/Utbildning/SISUinformation/	  
	  
MH:	  Allt	  som	  förbundet	  står	  bakom	  måste	  anmälas	  via	  IdrottOnline	  i	  framtiden.	  
Slut	  på	  kontanthantering.	  Gäller	  alla	  utbildningar,	  kurser,	  riksgraderingar	  osv.	  
IdrottOnline	  ligger	  till	  grunden	  för	  RF	  och	  SISU-‐bidrag.	  Avstämning	  sker	  tidigt	  i	  vår	  och	  innan	  
dess	  måste	  alla	  in	  i	  IO.	  
MA:	  Fyra	  klubbar	  använder	  ej	  IO.	  4-‐5	  st	  vet	  ej	  vem	  som	  administrerar.	  
MH:	  Uppmanar	  alla	  att	  kontakta	  MA	  vid	  frågor.	  MA	  hjälper	  till,	  eller	  hänvisar	  vidare.	  Det	  är	  
viktigt	  att	  komma	  igång	  så	  timmar	  börjar	  redovisas.	  



Inrapportering	  av	  utbildning	  
	  
KSB:	  Statliga	  bidrag	  baseras	  på	  olika	  delar.	  Katalog	  finns	  elektroniskt:	  Finns	  en	  beskrivning	  
vilka	  kurser	  som	  erbjuds	  via	  Svenska	  Judoförbundet.	  Är	  man	  minst	  tre	  personer	  (varav	  en	  
person	  som	  är	  ledare)	  blir	  det	  en	  ”närgrupp”	  och	  då	  får	  man	  20	  kr/person.	  
Det	  är	  inga	  pengar	  man	  ”får”	  i	  fickan	  utan	  s.k.	  bitcoins	  (virutella	  pengar).	  
	  
KSB	  uppmanar	  att	  gå	  IdrottOnline	  Admin	  Grund	  hos	  SISU	  för	  detta!	  
	  
Fråga	  om	  lokala	  kurser	  ska	  läggas	  upp?	  Ja	  säger	  KSB.	  
KSB	  uppmanar	  att	  man	  går	  in	  och	  kollar	  upp	  ”Lärgrupper”.	  Se	  länk	  ovan	  till	  judo.se.	  
	  
MH:	  uppmanar	  att	  man	  rapporterar	  in	  när	  man	  har	  lärgruppsmöten.	  Eftersom	  det	  påverkar	  
bidragsnivåer.	  Det	  kan	  handla	  om	  möten	  med	  funktionärer,	  föräldrar	  osv.	  
	  
4	  klubbar	  har	  rapporterat	  in	  så	  här	  långt,	  färre	  än	  200	  tim	  i	  Stockholm.	  
	  
MH	  redovisar	  statistik,	  2012	  i	  Sverige	  (grovt	  redovisat	  efter	  redovisning	  online)	  
Flygsport	  över	  20	  000	  	  
Orientering	  60	  000	  
Ridsport	  200	  000	  	  
Taekwondo	  3	  000	  (utövare:	  1827	  p)	  	  
Judo	  2700	  timmar	  (utövare:	  15-‐16	  000	  p)	  
	  
MH	  påpekade	  att	  t.ex.	  att	  bidragen	  både	  från	  Stockholms	  Idrotten	  och	  RF	  påverkas	  av	  antal	  
inrapporterade	  timmar.	  Fördelningsnycklarna	  blir	  alltså	  annorlunda.	  
	  
KSB:	  Nämner	  återigen	  skattningsverktyget!	  Nyttig	  övning	  att	  göra	  inom	  föreningar!	  
	  
Marko	  Ahola	  (MA):	  Redovisar	  ett	  exempel,	  att	  de	  hade	  planering	  inför	  KM.	  För	  att	  få	  hjulet	  
att	  snurra.	  Tips:	  Göra	  planeringsmöten,	  ett	  kalendarium	  för	  klubben.	  
Har	  man	  en	  uppvisning	  kan	  det	  gå	  under	  Kulturevenemang.	  
	  
Utbildning	  2013-‐2014	  
	  
D-‐domarkurs:	  Manuel	  Santos	  (MS):	  Berättar	  om	  D-‐domarkurs	  9/11.	  För	  tränare,	  domare	  och	  
andra	  intresserade	  i	  Skarpnäck.	  	  
	  
Kataläger,	  Åland:	  29/11-‐1/12	  
	  
Riksgradering,	  Spif:	  15/12	  
	  
Assisterande	  tränarkurs:	  KSB	  informerar	  om	  assisterande	  tränarkurs	  med	  Peter	  Gardner.	  I	  
jan/feb.	  i	  samband	  med	  den	  kursen	  också	  ”metodikhandledarkurs”	  för	  att	  få	  igång	  lokala	  
utbildningar.	  Minst	  två	  kandidater	  från	  Stockholm	  att	  gå	  den	  här	  utbildningen,	  alltså	  
”utbildarutbildningen”.	  



Upplägg:	  Två	  långhelger,	  fre-‐sön	  i	  jan	  +	  feb.	  totalt	  64	  tim.	  Hela	  kursen,	  som	  ska	  ses	  som	  en	  
investering,	  kommer	  man	  kunna	  få	  tillbaka	  via	  idrottslyftet.	  Kommer	  gå	  Borås	  +	  någonstans	  
Judo	  Syd.	  Resan	  får	  man	  också	  tillbaka.	  
Går	  man	  denna	  utbildning	  är	  det	  förutsatt	  att	  man	  håller	  utbildningar	  i	  distriktet.	  
Förbehåll:	  1	  dan,	  aktiv	  tränare	  på	  en	  klubb,	  man	  ska	  ha	  ett	  dokumenterat	  intresse	  att	  träna	  
andra.	  Upp	  till	  15	  platser.	  
	  
I	  maj	  kommer	  Stockholmsdistriktet	  med	  Dalarna	  att	  erbjuda	  en	  klubbtränarutbildning.	  
Boende	  är	  gratis	  i	  Dalarna.	  Man	  får	  tillbaka	  en	  del	  av	  kursen	  nästa	  år	  via	  idrottslyftet.	  Ska	  
helst	  ha	  gått	  de	  assisterande	  utbildningarna	  först.	  Även	  denna	  utbildning	  med	  Peter	  
Gardner.	  
	  
GTU1	  är	  obligatorisk	  för	  att	  få	  licensen,	  men	  man	  får	  gå	  kursen	  även	  utan	  GTU1.	  Dock	  
rekommenderas	  att	  gå	  GTU1	  innan.	  Nästa	  15-‐16	  mars	  hos	  SISU	  i	  Solna.	  
	  
Fråga	  från	  Spif:	  Hjälptränarutbildning?	  
KSB:	  Gå	  till	  hemsidan	  och	  ladda	  ned,	  Judo.se	  
http://iof2.idrottonline.se/SvenskaJudoforbundet/Utbildning/Arkiv/	  
	  
KSB:	  En	  licenskarta	  finns	  under	  Arkiv.	  
Ett	  50-‐tal	  klubbtränarlicenser	  som	  har	  bytts	  ut/konverterats	  senaste	  året,	  utan	  kurs.	  
	  
Fråga	  plattformen?	  
KSB:	  SISU:s	  regi.	  En	  handfull	  från	  Sthlm	  har	  gått.	  10	  klubbar.	  	  
Tidigare	  har	  Stockholms	  Judoförbund	  arrangerat	  en	  kombinerad	  
plattform/hjälptränarutbildning.	  Om	  det	  finns	  önskemål	  om	  det	  så	  kan	  det	  ordnas	  igen.	  
Dålig	  återväxt	  på	  tränarnivå.	  Sthlm	  någorlunda	  men	  värre	  nationellt.	  
	  
Newza-‐läger:	  MS:	  Japan,	  klartecken	  för	  Newaza-‐läger	  7-‐9	  feb	  Sthlm	  med	  Yuji	  Okazaki,	  6	  dan,	  
Kodokan,	  arbetar	  på	  universitet.	  	  Helgen	  efter	  i	  Boden.	  
Inbjudan	  kommer	  så	  fort	  detaljer	  är	  klart.	  Läggs	  ut	  i	  utbildningsportalen,	  och	  mejlas	  ut.	  
	  
Övrigt	  utbildningar:	  Frågor	  om	  stora	  utbildningssystemet?	  Kontakta	  KSB.	  
	  
Idrottslyftet	  
	  
Inte	  så	  mkt	  att	  säga	  berättar	  MH,	  temat	  det	  här	  året	  och	  kommande	  är	  utbildning.	  	  
Rent	  praktiskt	  funkar	  det	  som	  att	  man	  går	  utbildningar	  och	  man	  får	  tillbaka	  pengar	  via	  
idrottslyftet.	  
	  
Fråga:	  Man	  kan	  söka	  via	  kommunen?	  
MH:	  Säger	  att	  man	  kan	  söka	  för	  andra	  saker,	  om	  det	  finns	  pengar	  kvar,	  men	  prio	  är	  på	  
utbildning.	  
Josef	  Macias	  (JM):	  Ngt	  slutdatum?	  
KSB:	  Man	  kan	  söka	  pågående…	  
MH:	  Fråga	  kansliet	  på	  Svenska	  Judoförbundet.	  	  
	  



Lagtävling	  Judo	  Event	  2014	  
	  
Josef	  Macias	  (JM)	  och	  Tina	  presenterar	  planerna	  för	  lagtävlingen	  på	  Medborgarplatsen:	  
	  
Judo	  Event	  2014	  
Nordisk	  klubbtävling	  på	  Medborgarplatsen	  den	  9	  aug	  2014.	  
Rapporterade	  om	  initiativtagare.	  Samtliga	  klubbar	  hjälper	  till.	  
	  
Projektgruppen	  presenterade	  hur	  långt	  det	  har	  kommit	  och	  hur	  planeringen	  ser	  ut.	  Är	  man	  
intresserad	  av	  att	  hjälpa	  till	  så	  kontaktar	  man	  Josef	  Macias.	  
Fråga:	  vilka	  är	  de	  tävlande?	  Kadetter,	  junior	  och	  seniorer.	  
Budget:	  max	  300	  000	  kr.	  Mycket	  kommer	  falla	  tillbaka	  på	  sponsorer.	  
	  
Önskemål	  framkom	  att	  projektgruppen	  ska	  publicera	  planering	  och	  övriga	  projektdokument	  
på	  en	  plats	  på	  Internet.	  
	  
Övrigt:	  
	  
RM-‐laget	  
MH	  genomgång	  laget,	  U15	  och	  U18.	  Lagledare	  MS	  och	  coach	  Niklas	  Pettersson.	  
	  
Svårigheter	  att	  välja	  ut	  laget?	  Går	  inte	  att	  följa	  alla	  under	  ett	  helt	  år,	  de	  stannar	  inte	  i	  samma	  
viktklass.	  Inte	  tillräckligt	  med	  tävlingar	  i	  nya	  vitklassen	  innan	  uttagning.	  
Svårt	  att	  garantera	  platser	  under	  ett	  helt	  år	  eftersom	  en	  del	  byter	  viktklass.	  
Försöka	  i	  framtiden	  att	  ha	  läger/samling	  innan	  uttagning.	  
	  
MY	  Sports	  den	  3-‐6	  jan	  2014,	  Älvsjömässan	  
Ska	  vi	  genomföra?	  
Det	  beslutades	  att	  delta,	  klubbar	  som	  ansvarar	  för	  funktionärer	  för	  en	  hel	  dag	  är:	  
Spif:	   	   fredag	  
Saltsjö:	   	   lördag	  
SJK:	   	   söndag	  
IK	  Södra:	   	   måndag	  
	  
Vill	  övriga	  klubbar	  delta	  så	  kan	  man	  kontakta	  Michael	  Holm	  eller	  ovannämnda	  klubbar	  och	  
anmäla	  sitt	  intresse.	  Utöver	  prova-‐på-‐verksamheten	  så	  behövs	  även	  hjälp	  med	  utrustning	  
och	  mattor.	  
	  
Nå	  ut	  till	  klubbar!	  	  
KSB:	  Hur	  når	  vi	  ut	  till	  övriga?	  
En	  liten	  andel	  klubbar	  närvarande	  av	  19	  totalt.	  
Viktigt	  att	  fler	  klubbar	  är	  närvarande	  framöver!	  
	  
	  
//	  Antecknat	  av	  Helena	  Mellström	  
	  


