Protokotl för Upsala Tyngdlyftningsklubbs Ärsmöte 2015-09-03

I

1 Fastställande av röstlängd. Närvarande med rösträtt: Jan Winberg, Linn Spross, Christer Jansson,

Michal Marciniewski, Stefan Jacobsson, Linda Elvingson, Michaela ödling, Gunnar Zetterberg, Elin
Sandgren, Lars Stålberg, Olof Markstedt, Erik Martin, Martin Bengtsson, Anton Eriksson, Carl
Lundberg, Sigge Albrektsson, Christoffer Ljungberg, Ari Kemppi, William Alcazar, Martin Berg. Totalt
20 personer närvarande
5 2 Jan Winberg valdes
S

Spross

till mötets sekreterare

3 Elin Sandgren valdes till justerare och Christer Jansson till rösträknare

$ 4 Fastställande av

I

till mötets ordförande och Linn

att mötet utlysts på korrekt sätt

5 Fastställande av dagordning. Två övriga frågor anmäldes och antogs.

5 5 Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning för

är 2lt4.Detta föredrogs av Michal

Marciniewski och Linn Spross. Stefan Jacobsson föredrog årsberättelsen
5 7 Sigge Albrektsson föredrog revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under 2014
$ 8 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet

I9

Medlemsavgiften fastställdes till L50 kr, samma som tidigare.

5 10 Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekon66;s1 plan föilonencande
verksamhetssår.
5 11 Behandling av styrelsen förslag och i rätt tid inkomna motioner.

-

lnga inkomna motioner
Beslut om att styrelsen ska skriva förslag på stadgar
Beslut om att styrelsen ska fixa en affisch

5 12 Val av ansvaruppdrag

a)
b)

Michal Marciniewski valdes till ordförande för en tid av ett år
Linda Elvingson, Linn Spross och Christer Jansson valdes

till ledamöter i styrelsen för

en tid av

två år. Ari Kemppi, Stefan Jacobsson och Elin Sandgren kvarstår i ett år.

c) Christoffer Ljungberg omvaldes till styrelseersättare för en tid av ett år.
d) Sigge Albrektsson och Mikael Elenius valdes till revisorer för en tid av ett år
e) Carl Lundberg och Anton Eriksson valdes till valberedning, Martin Bengtsson till
ordförande
Martin Berg valdes till ombud för de mötena för styrkelyft där föreningen har rätt att vara
representerad. Linn Spross valdes till dito tyngdlyftning.

va I beredningens

f)

5 13 övriga frågor

- Lokal och utrustning.

grupp bestående av Mats Kolling, Christer Janssoh och Michal Marciniewski valdes till att
undersöka vilken utrustning som ska kvarstå och vilken som kan säljas eller på annat sätt flyttas.
En tid för ett möte där lokalfrågan kan diskuteras vidare fastställdes, den 15 september 2074kl.
En

19.00.

-

Avgifter för tävlande

Beslut om att höja träningsavgiften till 2 200 kronor. För ungdomar fastställdes avgiften till 600

kronor. Beslut om att föreningen bekostar resor till mästerskap där principen om samåkning
gäller. För ungdomar bekostar föreningen resa och logi.

S 14 Val av

övriga poster

Till föreningens firmatecknare valdes
M icha I Ma

och
Stefan

Ja

rciniewski, personnummer 920808-4435

kobsson, personn um m er 47 1226-8590

Valet avser enskild firmateckning.

a) Till Materialförvalterare

b)

valdes Christer Jansson

Till lokalansvarig valdes Elin Sandgren

c) Till lotteriansvarig valdes Ari Kemppi
d) Till ansvariga för LOK-stödgrupp valdes Michal Marciniewski, Christoffer Ljungberg och Erik
Martin

5 15 Mötet avslutades

Mötets sekreterare
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