
Protokoll från årsmöte 2018 för Upsala 

Tyngdlyftningsklubb 

Datum & tid: 2018-03-27 kl. 19:00 
Plats: Fyrishov, konferensrum Olympia. 
 

1. Fastställande av röstlängd för mötet. 
- Närvarande vid mötet var: 

Christer Jansson, Christoffer Pierrou, Linnea 
Skoog, Erik Lindberg, Erik Martin, Christoffer 
Ljungberg, Mikael Larsson, Lars Stålberg, Carl 
Lundberg, William Alcazar, Christian von 
Bothmer, Patrik Börjesson, Emilia Sjöberg, Elin 
Sandgren, Gresa Hoxha, Therese Ört, Anton 
Eriksson, Andreas Rheindorf, Ari Kemppi, 
Michal Marciniewski, Stefan Jakobsson, totalt 21 röstberättigade personer. 

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 
- Till mötesordförande valdes Michal Marciniewski 
- Till mötessekreterare valdes Christoffer Pierrou 

3. Val av protokolljusterare och rösträknare. 
- Elin Sandgren valdes till båda posterna för mötet 

4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 
- Mötet ansågs utlyst på rätt sätt av närvarande. 

5. Fastställande av föredragningslista. 
- Föredragningslistan antogs utan tillägg. 

6. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste 
verksamhets-/räkenskapsåret. 

      -    Föredrogs av Michal Marciniewski 
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste 

verksamhets-/räkenskapsåret. 
- Carl Lundberg föredrog revisionsberättelsen och rekommenderade att 
ansvarsfrihet skulle beviljas för styrelsen. 

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. 
- Styrelsen beviljades ansvarsfrihet av mötet. 

9. Fastställande av medlemsavgifter. 
- Medlemsavgift står oförändrad på 150kr. 

10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande 
verksamhets-/räkenskapsår. 

- Förslag att höja träningskortsavgift med ~3% för att matcha Fyrishov årliga 
höjning på 3% - Beslut om exakta priser kommer tas av styrelsen vid 
kommande styrelsemöte 

- Ordförande tog upp frågan om vad UTK behöver köpa in och följande förslag 
togs upp: 
- Skivstänger (herr & dam) 
- Bänkställning 
- Vikter 
- Snabblås 
- Dammsugare 
- Städfirma 

 



- Beslut togs att styrelsen får i uppdrag att bedöma lämpliga inköp och 
prioriteringar. 
 

11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. 
- Motion om stadgeändringsförslag med införande av hedersmedlem antogs 

enhälligt. 
- Motioner om att Stefan Jacobsson och Jan Winberg (postumt) blir 

hedersmedlemmar i Upsala Tyngdlyftningsklubb röstades igenom enhälligt av 
medlemmarna. 

12. Val av 
a)  föreningens ordförande för en tid av ett år; 

- Michal Marciniewski 
b) föreningens kassör för en tid av två år; 

- Stefan Jakobsson 
c) föreningens sekreterare för en tid av två år; 

- Christoffer Pierrou 
d) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år; (2 st) 

- Therese Ört 
- Anton Eriksson 

e) suppleanter (ersättare) i styrelsen för en tid av ett år; 
- Andreas Rheindorf 
- Lars Stålberg 
- Erik Lindberg 

f)  två revisorer jämte suppleanter (ersättare) för en tid av ett år. I detta val får inte 
styrelsens ledamöter delta; 

- Christian von Bothmer 
- Ari Kemppi 

g) tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till 
ordförande;  

- Gustav Olanders 
- William Alcazar 
- Milad Haddad 

h) ombud till möten där föreningen har rätt att vara representerad genom ombud 
- Therese Ört (Styrkelyft) samt Lars Stålberg (Tyngdlyftning); samt 

i) de poster som anges i kap 7 § 1 för idrottskommittéer. 
I. Styrkelyft 

A. Huvudansvarig 
- Michal Marcinewski 

B. Lag & Serieansvarig 
- Christian von Bothmer 

II. Tyngdlyftning 
A. Huvudansvarig 

- Stefan Jacobsson 
B. Lag & Serieansvarig 

- Lars Stålberg 
j) Samordnare till Hammarlingkommitén (fritt antal) 

- Christoffer Ljungberg (huvudsamordnare) 
- Andreas Rheindorf 
- Mikael Larsson 
- Erik Martin 
- Elin Sandgren 



- Stefan Jacobsson 
- Michal Marcienewski 

 
 

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. 

- Inga övriga punkter tillkom. 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________ 
Protkoljusterare 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________ 
Mötessekreterare 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________ 
Mötesordförande 
 


