
Styrelsemöte Upsala tyngdlyftningsklubb 26 April. 

1 Formalia  

Närvarande: Michal, Linda, Robin, Stefan J, Gustav, Christer 

2. Rapporter  

a) Ekonomi  

Bankgiro ca 102 000 kr, fonden ca 100 000 kr 

Sålda rabatthäften gav en inkomst på ca 2000kr. 

b) Tyngdlyftningsverksamhet  

Herrar elit kom på 5e plats i serien. 

Damer elit kom sist i serien. 

c) Styrkelyftsverksamhet 

U/J/V sm går snart. Flertalet klubbmedlemmar kommer tävla. 

3. Föregående möte 

Årsmötet där det bla. beslutades om placeringen av det nya lyftargolvet. 

4. Nya förslag och frågor 

a) golvet. 

Ritningar verkar OK enligt kunnigt yrkesfolk. Samma golvritningar har används vid byggnationen av ÖKKs 

golv. 

Det konstaterades att UTK bör få skriftlig godkännande av golvbygget från Fyrishov, samt skriftlig 

överenskommelse att UTK ej behöver återställa golvet vid händelse av flytt etc. 

b) Hammarlingpokalen. 

9-11 december, typ av tävling: viktklasser + overall-vinnare. 

Extramöte kommer hållas som bara behandlar Hammarlingpokalen. 

Ansvar:  

Inbjudning av andra klubbar: Michal, Stefan J 

Kallelse till möte om Hammarlingpokalen: Michal 



c) Overaller 

Overaller kommer, av Michal, köpas in via intersport och kosta ca 1050 per overall. 

Beställning kommer ske ca 5maj. Michal ansvarar för att de personer som har beställt overaller betalar 

innan beställning. Utan betalning kommer ingen overall köpas. 

d) Skynke för SL tävling 

Michal och Christer kollar efter möjliga lösningar. 

e) Duschrum 

Stefan J kollar upp hur ev duschskärm kan monteras. 

f)Fixardag och skåp 

Christer kollar upp möjligheten till bygel som skulle möjliggöra användning av hänglås. 

Stefan kollar pris på ev lås till skåpen. 

Michal kollar upp priser för väggfäste till TVn. 

Christer ska kolla upp om vi kan beställa gallon för att klä bänkar. 

Stefan J fixar in gummiremsor till ställningar för att spara på skivstängerna. 

Fixardagen kommer hållas 4-5 juni. 

5. Övriga frågor 

a) Boende för matchare U/J/V SM. 

Klubben står för hotell för matchare och ungdomar. Se årsmöte. 

b) Svealands i SL 2017. 

Michal bevakar frågan om att anordna svealands i SL 2017. 

c) Gemensam aktivitet 

Gemensam aktivitet i september undersöks av Linda och Gustav. 

6. Nästa styrelsemöte kommer kallas av Michal. 

 


