Årsmöte ‐ Kallelse &
Dagordning för Upsala
Tyngdlyftningsklubb
Datum & tid: 20160331 kl. 19:00
Plats: Fyrishov, konferensrum Olympia.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Fastställande av röstlängd för mötet.
Val av ordförande och sekreterare för mötet.
Val av protokolljusterare och rösträknare.
Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
Fastställande av föredragningslista. (Övriga
frågor anmäls här).
Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste
verksamhets‐/räkenskapsåret.
Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste
verksamhets‐/räkenskapsåret.
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
Fastställande av medlemsavgifter.
Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande
verksamhets‐/räkenskapsår.
Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
a. Stadgeändringsförslag (2/3 av rösterna).
Val av
a. föreningens ordförande för en tid av ett år; (Avgående är Michal Marciniewski)
b. föreningens kassör för en tid av två år; (Avgående är Stefan Jakobsson)
c. föreningens sekreterare för en tid av två år;
d. Två övriga ordinarie ledamöter i styrelsen för en tid av två år; (Utgående är Ari
Kemppi och Elin Sandgren)
e. en suppleant (ersättare) i styrelsen för en tid av ett år; (Utgående är Christoffer
Ljungberg)
f. två revisorer jämte suppleanter (ersättare) för en tid av ett år. I detta val får inte
styrelsens ledamöter delta; (Utgående är Sigge Albrektsson och Mikael Elenius)
g. tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till
ordförande; (Utgående är Carl Lundberg, Anton Eriksson, Martin Bengtsson (ordf.))
h. ombud till möten där föreningen har rätt att vara representerad genom ombud;
(Utgående är Martin Berg för SL och samt Linn Spross för TL)
i. Materialförvaltare
j. Lokalansvarig
k. Lotteriansvarig
l. Ansvariga för LOK‐stödsgrupp
m. de poster som anges i kap 7 § 1 för idrottskommittéer. (Om 11.a antas).

i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.

Huvudansvarig ‐ Bär huvudansvaret för kommittéen och alla dess
underposter samt övrig uppgiftsfördelning.
Serieansvarig ‐ Ansvarar för serietävlingar. Att lagen antingen har en annan
förening att tävla hos, eller anordna serieomgången på hemmaplan.
Rese‐ & logiansvarig ‐ Ansvarar för att samordna samåkning och eventuell
logi (för ungdomar alt. vid lagtävlingar).
Rekryteringsansvarig ‐ Ansvarar för kontakt med potentiella framtida
lyftare som visar intresse.
Mediaansvarig ‐ Meddelar tidningar/media om medaljer/resultat.
Övrigt kan informellt bestämmas av huvudansvarig.

13. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5.

Vid frågor, kontakta Michal Marciniewski.
Epost: 
michal92m@gmail.com
Tel: 0707223428

