
Protokoll fört vid Årsstämma 2022, Lunds Tyngdlyftningsklubb 
Torsdagen den 31 mars 2022, IOGT-NTO, Bantorget 5, 222 29 Lund 
 

1. Val av ordförande och sekreterare för mötet 
Mötet öppnas kl. 17:14. Younes Ottosson och Kajsa Ekenberg godtas som ordförande 
respektive sekreterare för mötet.  
 
2. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera 

protokollet 
 Matilda Hjälle och Christopher Ulvesten valdes till justerare.  
 
3. Fråga om mötets behöriga utlysning 
Ingen motsätter sig. Mötets korrekta utlysning bifalles.  
 
4. Fastställande av röstlängd för mötet 
Nedanstående röstlängd fastställs:  
 
Erik Hartman 
Younes Ottosson  
Christopher Ulvesten  
Agnes Rudin  
Hanna Ekelund 
Simon Söderlund  
Matilda Hjälle 
Sten Citron 
Kajsa Ekenberg  

 
5. Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställdes.  
 
6. Föredragning av verksamhetsberättelse och kassaberättelse  
Verksamhetsberättelsen och kassaberättelsen lästes upp av sekreterare Kajsa Ekenberg 
respektive interim kassör Erik Hartman.  
 
7. Föredragning av revisionsberättelse 
Revisor Ninette Hansson ej närvarande så revisionsberättelse lästes av Erik Hartman. 
Revisorn anser att allt är i sin ordning och rekommenderar att styrelsen beviljas 
ansvarsfrihet.  
 
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser 
Styrelsen beviljas ansvarsfrihet. 
 
9. Henrik Franzéns minnesfind 
Agnes Rudin tilldelas stipendiet för 2021 för hennes tävlingsinsatser i VM och EM.  
 
10. Val av vakanta poster 
Valberedningen är ej närvarande men har lämnat sina nomineringar i förväg.   
Val av:  



a. Ordförande för en tid av  2 år: Valberedningen har nominerat Erik Hartman, 
som godtar nomineringen och väljs till ordförande.  

b. Kassör för en tid av 1 år (fyllnadsval): Valberedningen har nominerat 
Christopher Ulvesten, som godtar nomineringen och väljs till kassör.  

c. Sekreterare för en tid av 2 år: Valberedningen har nominerat Hanna Ekelund, 
som godtar nomineringen och väljs till sekreterare. 

d. 1 ledamot för en tid av 1 år: Valberedningen har nominerat Abraham Kiflom, 
som godtar nomineringen och väljs till ledamot. 

e. 2 suppleanter för en tid av 1 år: Valberedningen har nominerat Jonas 
Wahlström och Simon Söderlund. Jonas är ej närvarande men har godtagit i 
förväg. Simon godtar nomineringen. Båda väljs till suppleanter.  

f. Revisor för en tid av 1 år: Valberedningen har nominerat sittande revisor 
Ninette Hansson. Ninette är ej närvarande men har godtagit i förväg. Hon väljs 
till revisor. 

g. Revisorssuppleant för en tid av 1 år: Valberedningen har nominerat Sten 
Citron, som godtar nomineringen och väljs till revisorssuppleant.  

h. Valberedningen har även nominerat Younes Ottosson som adjungerad till 
styrelsen för en tid av 1 år. Detta innebär att han kan delta på mötena men inte 
har rösträtt. Han väljs. 

i. 2 ledamöter till valberedningen: Younes nominerar Kajsa Ekenberg, som 
tackar nej, Matilda Hjälle som också tackar nej och Agnes Rudin som också 
tackar nej. Valet bordläggs.  

 
11. Fastställande av årsavgift 
Den nuvarande årsavgiften godkändes.  
 
12. Fastställande av eventuell verksamhetsplan och budget 
Budget är upprättad och revideras vid behov. I nuläget finns ingen verksamhetsplan.  

 
13. Behandling av i rätt tid inkomna motioner  
1 motion om krav på skriftlig överlåtelse för styrelseposter av Erik Hartman behandlas (se 
bilaga 2). Styrelsen har behandlat motionen vid ett möte (Erik H. var ej närvarande) och 
godtar intentionen av motionen. Matilda Hjälle föreslår ett tillägg: att det ska vara en 
separat policy och om det inte genomförs utgår ingen ersättning. Går till val om att godta 
intentionen av motionen med tillägget. Bifalles enhälligt.  
 
14. Övriga frågor  
Inga övriga frågor   

 
15. Mötets avslutande 
Mötet avslutas kl. 18:36.   
 

Underskrifter 
 
      
Vid protokollet   Justerare 
Kajsa Ekenberg (Sekreterare)  Younes Ottosson (Ordförande) 
 
      
Justerare   Justerare 
Matilda Hjälle    Christopher Ulvesten 



Bilagor  
 
Bilaga 1. Kallelse 
 

 



Bilaga 2. Motion: Krav på skriftlig överlåtelse för styrelseposter 

 

 


