Protokoll styrelsemöte för Upsala Tyngdlyftningsklubb
Datum: Torsdag 8 Februari 2018
Tid: 19:00
Plats: Fyrishov bowlingen
Närvarande: Stefan Jakobsson, Christer Jansson, Michal
Marciniewski, Christoffer Pierrou, Elin Sandgren
§1 Formalia
a. Mötets öppnande
b. Val av mötesordförande - Michal Marciniewski
c. Val av mötessekreterare - Christoffer Pierrou
d. Val av protokolljusterare - Elin Sandgren
e. Godkännande av dagordning. Eventuella övriga frågor anmäls här.
§2 Rapporter
a. Ekonomi
- Klubben har god ekonomi
b. Tyngdlyftningsverksamhet
- Kommande tävling är serie 2 den 10/2 på Sunbybergs TK. Klubben har några
herrlyftare i Elitserien.
c. Styrkelyftsverksamhet
- Kommande tävling är serie 1 den 24/2 hemma på klubben.
d. Övrigt
- Fått in ett antal nya medlemmar till bådet tyngdlyftning och styrkelyft.
§3 Föregående mötesprotokoll
- Ombyggnationen av förråd ses fortfarande över av Stefan Jakobsson
- Duschar diskuterades och plan finns att i framtiden dela av duschutrymmet så att
både män och kvinnor kan duscha i separata duschar.
§4 Nya förslag och frågor
a. Ekonomi & Hyra
- Lokalhyran har höjts kraftigt och kommer fortsätta höjas med 3% per år.
- Kostnadsförslag på förhöjda träningsavgifter skall tas fram till årsmötet.
b. Årsmöte
- Förslag att årsmötet äger rum 20 mars 2018
a. Dokument för förra årsmötet.
b. Verksamhetsberättelse & årsbokslut
- Stefan Jakobsson skapar en verksamhetsberättelse för
tyngdlyftningsverksamhet
- Michal Marciniewski skapar en verksamhetsberättelse för
styrkelyftsverksamhet
- Christoffer Pierrou, Elin Sandgren samt Michal Marcienewski skapar en
gemensam verksamhetsberättelse för föreningen.
c. Förslag till verksamhetsplan
- Michal Marcienewski skapar en verksamhetsplan
d. Förslag till Ekonomisk plan/budget
- Michal Marcienewski samt Stefan Jakobsson skapar en ekonomisk
plan/budget

e. Förslag till Medlemsavgifter
- Nuvarande avgift behålls
c. Medlemsavtal & avtal för tävlande.
- Implementeras efter årsmötet
d. Inköp
a. Dammsugare
- Inköp görs till en maxkostnad av 2000:b. …(?)
- Bänkpresställning byggs av Christer Jansson för en maxkostnad av 10.000:- Mer prisvärt handtorkpapper till toaletten ersätter pappershanddukarna.
e. Städning av lokalen
- Förslag att medlem på UTK erbjuds gratis kort i utbyte mot städning 1 gång/vecka.
f. Klubbkortet
- 20 stycken köps in, kan återlämnas.
g. Inpassagekontroll
- Förslag att sätta summerlarm (ljud/pip) på dörren samt se till att den är stängd. Tas
fram till årsmötet.
§5 Övriga frågor
- Nybörjarträning: grupp skapas för att erbjuda nybörjare möjlighet till introduktion av
sporterna tyngdlyftning samt styrkelyft. Therese Ört, Elin Sandgren, Michal
Marcienewski samt Christoffer Pierrou ingår inledningsvis i denna grupp.
§6 Nästa styrelsemöte
- Ordföranden kallar till nytt möte vid lämpligt tillfälle.
§7 Mötets avslutande

Mötessekreterare:

_________________________________________
Justerare:

_________________________________________

Mötesordförande:

_________________________________________

