Protokoll styrelsemöte för Upsala Tyngdlyftningsklubb
Datum: Torsdag 17 Januari 2019
Tid: 19:00
Plats: Fyrishov bowlingen
§1 Formalia
a. Mötets öppnande
b. Val av mötesordförande
- Michal Marcienewski valdes till ordförande
c. Val av mötessekreterare
- Christoffer Pierrou valdes till sekreterare
d. Val av protokolljusterare
- Therese Ört valdes till justerare
e. Godkännande av dagordning. Eventuella övriga frågor
anmäls här.
§2 Rapporter
a. Ekonomi
- God ekonomi
b. Tyngdlyftningsverksamhet
- Hammarlingpokalen gick bra
- Tävling 2/2 i tyngdlyftning, lag är framtaget enligt nedan:
Elin, Frida och Linn
- Se över lokal serie 4 i oktober
c. Styrkelyftsverksamhet
- DM genomfört med många medaljer
- Serie 1 genomförs den 17/2-2019 i Uppsala
- Lag SM, 3 Lag från UTK, Herrar KSL, Damer KSL & KBP
d. Övrigt
- Festkommitén återkommer med mer info om samkväm
§3 Föregående mötesprotokoll
§4 Nya förslag, frågor & ärenden
a. UTK T-shirtar & Tröjor
- Beställda ca 100 st med olika storlekar
- Hoodies ses över av Therese Ört
b. Städning
- Utförs av en person som genomför samhällstjänst fram tills Mars
c. Försäkring
- Stefan Jacobsson ser över försäkring
d. Lag-SM
- i Sundsvall, stuga bokad för 10 personer för 6000:- / 2 nätter
e. Medlemsavtal, integritetspolicy, mm.
- Nytt medlemsavtal godkänns och antas av styrelsen. Nya medlemmar + tävlande skriver på
medlemsavtal
f. Kortförsäljning & försäljare
- Förteckning över vilka som har mandat att sälja kort införs
- Bättre inskrivning av nya medlemmar
- Instruktion av hur det går till utförs av ordförande
g. Domarutbildning SL 23-24/3
- (Therese)
- Christian von Bothmer
- Michal Marcienewski
- (Christoffer Pierrou)

h. Nybörjarträningar
- Info skickas ut till tränarna
- 3 gånger gratis därefter medlemskap samt engångskort eller 10-kort löses efter första gång
i. Container & Frigolit
- Erik Lindberg ser över om vi kan sälja till UTN för forsränningen
j. Klubbkortet
- Klubbkort köpes 20 st
k. Fixardag
- Förslag att ta fixardag i Vår antas. Avgörs vid nästa styrelsemöte.
a. Hylla pokaler
b. Nyckelskåp förråd
c. Skärmvägg förråd
d. Låsbart utrymme tävlingsstänger & vikter
e. Annat
- Förslag på att kunna låsa omklädningsrummet tas upp vid möte vid Fyrishov
- Draperi till duschar
- Möte med Fyrishov klockan 17:30 den 22/1-2019
l. Årsmöte
a. Datum, Tid & Plats
- Förslag - Tisdag 19/3 - 2019, Plats återkommer från ordförande
b. Verksamhetsberättelse
i. SL - Therese Ört/Michal Marcienewski
ii. OL - Andreas Reindorf
iii. Allmänt - Michal
c. Verksamhetsplan
- Michal skriver
d. Budget
- Michal Marcienewski och Stefan Jacobsson skriver.
§5 Övriga frågor
- Nya prisförslag gäller f.r.o.m idag
- Förslag att köpa in en Sälroddsställning och ta bort Smith-maskinen - Ska ses över
- Michal ska skicka påminnelse till Valberedningen om förväntade uppgifter & ansvar inför
årsmöte
- Andreas Rheindorf ser över hemsidan
- Ansvarsområdesbeskrivning tas fram av sekreterare
§6 Nästa styrelsemöte
- Ordföranden kallar till nästa möte
§7 Mötets avslutande

Upsala Tyngdlyftningsklubb - Medlemskap
Som medlem i Upsala Tyngdlyftningsklubb (UTK) förbinder jag mig till

Upsala Tyngdlyftningsklubbs och Riksidrottsförbundets stadgar i sin helhet
inklusive nedanstående punkter.
●

Jag ger UTK tillåtelse att lägga in mina uppgifter i föreningens
medlemsregister samt behandlar och hantera dessa i enighet med föreningens

●
●

integritetspolicy https://upsalatk.se/integritetspolicy/.

Jag tar absolut avhållsamhet från all hantering och intag av dopingklassade medel.
Jag är medveten om att dopingkontroller kan förekomma såväl inom idrottssammanhang, som utanför,
och jag förbinder mig till att ställa upp på dessa. Riksidrottsförbundets dopingregler återfinns i dess
stadgars trettonde kapitel.

●
●

Jag är medveten om att vid brott mot RFs antidopingföreskrifter begånget av mig blir jag ansvarig att
ersätta UTK finansiellt för alla eventuella kostnader som åläggs UTK till följd av brottet.
Jag tillåter UTK att ta del av resultaten av avlagda dopingtest.

●

Jag är medveten om att lokalens öppettider kan förändras exempelvis vid helgdagar,
föreningsevenemang eller vid tävlingsverksamhet.

●
●
●

●
●
●

Jag är medveten om att medlemskapet och eventuellt inpasseringskort är personligt och får inte delas,
lånas ut eller överlåtas på/till någon annan.
Som medlem visar jag aktsamhet för föreningens material och utrustning.
Jag är medveten om att föreningen inte ansvarar för skada som åsamkats medlem p.g.a. olycksfall eller
till följd av annan medlems eller gästs agerande eller underlåtenhet. All träning sker på egen risk. Varje
medlem ansvarar själv för att deras hälsotillstånd tillåter fysisk träning. Föreningen ansvarar inte för
förluster p.g.a. stöld, inbrott eller av annan anledning eller för skador på medlems tillhörigheter.
Som tävlande för föreningen representerar jag i första UTK samt visar gott sportsligtbeteende
Som tävlande medlem, förväntas jag delta i det ideella föreningsverksamheten, ex. Som funktionär vid
tävlingar mm.
Som tävlande medlem är jag medveten om att mediciner kan kräva en dispensansökan, trots recept från
läkare. Detta gäller särskilt tävlande på elitnivå (SM-nivå).

●
●
●

Jag är medveten att det är ytterst jag som är ansvarig för allt jag intar och kan fällas för doping trots att
förbjudna preparat inte varit deklarerade i innehållsförteckning eller vid kontaminering.
Medlem som bryter mot reglerna ovan kan med omedelbar verkan uteslutas som medlem samt bli av
med inpasseringsmöjligheter till Upsala Tyngdlyftningsklubbs lokaler.
Denna ansvarsförbindelse gäller under hela tiden för medlemskapet samt eventuella tävlingslicensers
giltighetstid.

Namn:__________________________________________________________
Personnummer(format: yymmdd-xxxx):_____________________________
Ort och
datum:_____________________________________________________________________
Signatur
medlem:___________________________________________________________________
Målsmans underskrift (Om
minderårig):______________________________________________

