Årsmöte - Kallelse & Dagordning för Upsala
Tyngdlyftningsklubb
Datum & tid: 2019-03-28 kl. 19:00
Plats: Fyrishov, konferensrum Olympia.
OBS! Motioner inkluderar stadgeändringsförslag
Årsmöteshandlingar kommer att finnas tillgängliga senast
en vecka före årsmöte på föreningens hemsida.
https://upsalatk.se/foreningen/dokument/
Intresse av poster meddelas valberedningen bestående
av William Alcazar, Gustav Olanders och Milad Haddad.
1.
Fastställande av röstlängd för mötet.
2.
Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3.
Val av protokolljusterare och rösträknare.
4.
Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5.
Fastställande av föredragningslista.
6.
Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste
verksamhets-/räkenskapsåret.
7.
Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste
verksamhets-/räkenskapsåret.
8.
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9.
Fastställande av medlemsavgifter.
10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande
verksamhets-/räkenskapsår.
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
12. Val av
a) föreningens ordförande för en tid av ett år;
b) föreningens kassör för en tid av två år;
c) föreningens sekreterare för en tid av två år;
d) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år;
e) en suppleant (ersättare) i styrelsen för en tid av ett år;
f) två revisorer jämte suppleanter (ersättare) för en tid av ett år. I detta val får inte
styrelsens ledamöter delta;
g) tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till
ordförande;
h) ombud till möten där föreningen har rätt att vara representerad genom ombud; samt
i) de poster som anges i kap 7 § 1 för idrottskommittéer.
I.
Styrkelyft (1-3 personer)
II.
Tyngdlyftning (1-3 personer)
j) Samordnare till Hammarlingkommitén (fritt antal)
13.

Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större
ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte
fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.

Motioner till UTK:s Årsmöte 2019
Motion on ändrat antal ledamöter
Under verksamhetsåret för 2018 har styrelsen haft med ett antal adjungerade ledamöter, dvs
sådana med yttrande och förslagsrätt, men utan rösträtt. Dessa har visat stort intresse och
varit till stor hjälp vilket medfört lägre arbetsbörda på sittande styrelsemedlemmar. För att
alla ska får samma beslutande rätt och känna samma delaktighet föreslås en ändring av
stadgarna punkt 6:1 - Sammansättning.
Aktuell skrivelse lyder som följande:
“Styrelsen ska bestå av ordförande samt sex övriga ledamöter. Styrelsen ska, om möjligt,
bestå av kvinnor och män.”
Föreslagen skrivelse:
Styrelsen ska bestå av ordförande samt sex till åtta övriga ledamöter. Styrelsen ska, om
möjligt, bestå av kvinnor och män.

