
Inbjudan till Tyresö Judoklubb inbjudan till Årsmöte 2021 

Varför gör vi detta och hur samt med vem? 

Tyresö judoklubb, är en öppen ideell förening för alla, där vi vill ge så många som möjligt möjligheten 

att träna med oss. Oberoende om man gör det för att träna med och träffa kompisar, förbättra sin 

teknik och eller sin styrka samt tävla så är man välkommen. 

Vi jobbar för att alla ska vara med, ung som gammal, då klubben har många olika roller; 

- Elever på många olika nivåer från nybörjare till högt graderad 

- Tränare, vi utbildar både internt och via Förbund och RF, och det finns många vägar att gå 

- Domare som dömer på klubbtävlingar men också på olika tävlingar i Sverige 

- Föräldrar är en viktig del av klubbens verksamhet då klubben behöver hjälp med att genomföra 

olika saker, exempelvis vårfest, klubbtävling etc. 

- Styrelsen som består av olika roller, ordförande, kassör, sekreterare med flera, har till uppgift att 

styra och driva klubben mellan årsmötena  

Styrelsen ser till att klubben fungerar och varje år berätta styrelsen hur det går för klubben. Med att 

vi är en öppen förening vill vi ge alla som är medlem en röst. I och med att vi fortfarande har en 

pandemi så kan vi detta år inte samlas, men vi kör årsmötet digitalt på Teams.  

Vi har valt att vi dela upp årsmötet i två delar en första del specifik till de unga personerna i klubben 

eller för dem som känner sig unga. I den andra delen behandlas den officiella delar som måste göras 

utifrån lag och regler. Ett deltagande i denna del innebär inte att ni blir en del av styrelsen. Vi 

informerar om detta då många tenderar att undvika årsmöten av rädsla för att bli tvingad till ansvar 

och arbete inom den ideella verksamheten, och på så sett inte ta vara på sin möjlighet att påverka 

som medlem i föreningen. 

Måndagen den 14e juni klockan 18:30 kommer vi att hålla årsmöte på Teams 

Den första delen avslutas kl 19:00 och kl 19:05 fortsätter vi med den andra delen.  

Vi vill be alla föräldrar att engagera sitt/sina barn att delta den första halvtimmen. Barnen är 

välkomna att lämna sin syn på klubben och berätta om vad dem anser måste förbättras. Detta kan 

göras i förväg med att svara på mejlet eller på själva mötet.  

Vi hoppas att vi kan samla som många som möjligt på årsmötet,  

Hjärtliga hälsningar från Styrelsen (Hasse, Bart, Åsa, Martin och Pontus) 

 


