Verksamhetsberättelse
Berättelsen angiven av styrelsen för Timrå Jujutsu
Avseende verksamheten 2010-07-01 – 2010-12-31

Styrelsens sammansättning
Ordförande 1 år
Ledamot 1 år/Vice Ordf.
Ledamot 2 år
Ledamot 2 år/Sekreterare/Kassör
Ledamot 2 år
1:e Suppleant 1 år
2:e Suppleant 1 år

Andreas Flyman
Matilda Asklund-Burström
Henrik Kiviniemi
Åke Öhman
Rickard Nyberg
Anders Lodin
Marcus Byström

2010-07-01 – 2010-12-31
2010-07-01 – 2010-12-31
2010-07-01 – 2012-12-31
2009-07-01 – 2011-12-31
2010-07-01 – 2012-12-31
2010-07-01 – 2010-12-31
2010-07-01 – 2010-12-31

Revisor
Revisor suppleant

Rickard Nordin
Vakant

Valberedningskommitté

Vakant (sammankallande)
Vakant
Vakant

Försäkrings informatör

Är tränarna om frågor dyker upp

Firmatecknare
Andreas Flyman och Åke Öhman har varit föreningens firmatecknare för föreningens Bankkonto hos
Handelsbanken.

Timrå Ju-jutsu
Klubben är medlem i Svenska Jujutsu förbundet, samt i Svenska Budo & Kampsportsförbundet

Medlemsantal
Vid sista giltiga inbetalningsdag för medlemsavgiften så uppgick antalet medlemmar i föreningen till 28
betalade medlemmar. En sänkning från 63 medlemmar från föregående år.
Fördelning enligt följande, borträknat är de som ej betalat men tränat. (inom parantes föregående år):
Flickor yngre än 14 år 15 (28) st. och flickor äldre än 14 år 2 (1) st.
Pojkar yngre än 14 år 4 (18) st. och pojkar äldre än 14 år 7 (16) st.

Styrelsemöten
1 styrelsemöte har genomförts då vi bland annat har diskuterat träning och verksamhetsplanering.

Sammankomster
Inget medlemsmöte har skett under året då inga aktuella frågor har kommit upp.

Kurser
Inga kurser har bedrivits under verksamhetsåret har skett.

www.tjj.se
Bankgiro är 5073-6321

Information spridning www.tjj.se
På vår anslagstavla har information och alla protokoll från klubbstyrelsen varit tillgänglig.
All information har även funnits på vår hemsida www.tjj.se .

Externa aktiviteter
……………

Läger
Från TJJ har Henrik Kiviniemi deltagit på Norrlandslägret i Umeå.
Anders Lodin deltog på svartbältes licens utbildning i läger på Bosön och fick därmed sin tränarlicens
förlängt med två år.

Graderingar
Under året har inga graderingar genomförts då detta verksamhetsår endast varit 6 månader.

Slutord
Då klubben har för avsikt att anpassa räkenskapsåret efter kalenderår så har det senaste räkenskapsåret
endast bestått av andra hälften av år 2010. Under den här perioden har klubben lämnat träningslokalen hos
ETIC Friskvård och hyr tillsvidare in sig i andra hand hos Söråkers Kyukushin Karate i Timrå Sporthall.
Det mesta av klubbens utrustning såsom träningsmattor, handskar och liknande har vi fått deponera gratis
hemma hos Anders Lodin. Vi hoppas kunna hitta en lämplig träningslokal under kommande räkenskapsår.
Vi har haft ett minskande antal tränande och flera som inte har tränat regelbundet, varför det är lite oklart
hur stor lokal vi behöver och hur hög hyra vi kommer att klara av.
Slutligen vill vi tacka våra duktiga tränare som har ställt upp och sett till att vi kan driva vår verksamhet
vidare. Utan er skulle det inte bli något alls. Ni ska veta att ni är uppskattade av alla! TACK!

Timrå 2011-01-26

Andreas Flyman
Ordförande

Matilda Asklund-Burström
Vice Ordförande

Åke Öhman
Sekreterare/Kassör

Rickard Nyberg
Ledamot

Anders Lodin
Suppleant

Marcus Byström
Suppleant
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Henrik Kiviniemi
Ledamot

