
Årsmöte för Upsala Tyngdlyftningsklubb år 2018 - Motioner 

Motion 1 
Förslag till ändring i stadgarna (se understruket). Personer som utmärkt sig särskilt som god 
och föredömlig föreningsmedlem, med mångårigt engagemang och förtjänstfulla insatser för 
UTK, skall kunna väljas av årsmöte till ständig eller hedersmedlem, som befriar denna från 
ordinarie medlems- och träningsavgifter. 
---- 
2 kap Föreningens medlemmar 
1§ Medlemskap 
Alla personer som vill stödja föreningens ändamål har rätt att beviljas medlemskap. Ansökan om medlemskap får 
avslås endast om det kan antas att sökanden kommer att motarbeta föreningens ändamål eller på annat sätt 
skada föreningens intressen. 
 
Genom beslut av årsmötet får person med mångårigt engagemang och förtjänstfulla 
insatser för Upsala Tyngdlyftningsklubb, kallas till ständig medlem eller 
hedersmedlem i föreningen. Hedersmedlem är befriad från medlemsavgifter samt 
träningsavgifter. 
 
Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat beslutanderätten till. 
Medlemskapet gäller tills vidare. 
 
Beslut att avslå medlemsansökan ska fattas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat beslutanderätten 
till. Innan sådant beslut fattas ska personen i fråga ges tillfälle att inom viss tid, minst 14 dagar, yttra sig över de 
omständigheter som är anledningen till att medlemskap ifrågasätts. 
 
I beslutet att avslå medlemsansökan ska skälen redovisas samt anges vad den medlemssökande ska iaktta för 
att överklaga beslutet. Beslutet ska inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen skickas till den som fått 
avslag på medlemsansökan. 
 
Beslut att avslå medlemsansökan får överklagas 
 
Medlemskort får inte utlånas eller överlåtas. 
---- 
Michal Marciniewski i egenskap av medlem.  
 
Motion 2: (Om motion 1 antas) 
Stefan Jakobsson har engagerat sig närmast en livstid i Upsala Tyngdlyftningsklubb, med 
över 50 år i styrelsen, och långvarig representerat i tävlingssammanhang, såväl nationellt 
som internationellt, anser jag att Stefan borde utnämnas till hedersmedlem i Upsala 
Tyngdlyftningsklubb. 
 
Michal Marciniewski i egenskap av medlem. 
 
 
 
 



Motion 3: (Om motion 1 antas) 
Jan Winberg har i många årtionden engagerat sig i Upsala Tyngdlyftningsklubb, så väl som 
domare i både styrkelyft och tyngdlyftning som ordförande och ledamot i styrelsen. Därför 
anser jag att Jan Winberg borde utnämnas till hedersmedlem i Upsala Tyngdlyftningsklubb. 
 
Michal Marciniewski i egenskap av medlem. 


